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ΔΑΡΒΙΝΙΣΜΟΣ Ή ΟΣΜΟΡΝΙΣΜΟΣ
ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕ8ΡΙΑι —ιι r o — nm yeweepr*

#
Ό  Δβκτάίρ ΜΟσμπ©ρν^Αμερικανβ$ άνοιτρέιτει την πχλαιάν θεωρίαν του Δαρβίνου·
Ό  άνθρωπος δεν κατάγεται άπδ τδν πίθηκον. Ό  άνθρωπος πρδ δΰο έκατομμυρίων 

διακοσίων πενήντα χιλιάδων έτών ήτο φυσιολογικές 0>ΤΙ είναι· σήμερον· Ή  έξέλιξίς ήρ- 
χισβ «ρδ δύο έκατομμυρίων ετών,

Ό  Κάρολο: Ροβέρτος Δαρβινος, έγγο- 
νος του Ίράσμου Δαρβίνου ’Άγγλου ια
τρού και ποιητού (1731— 1802) έγεννήθη 
το έτος 1806, εν Σροΰσβερυ και αλέθανε 
κατά to exoqjjl882 εν τη παρά τά περίχω
ρα του Λονδίνου εξοχική του έπαΰλει ιδι- 
κτησία Δάουν δπου εζησε τδ μεχαλείτερον 
μέρος τής ζωής του καλλιερχών τά φυτά 
και έκτρέφων δ ίδιος ζώα τά  όποια του 
εχρησίμευον διά τάς βιολογικάς του παρα
τηρήσεις. Ό  Δαρβινος έσποΰδασεν εν Ε 
διμβούργο.) και Καταβρυγία και μετά τδ 
πέρας των σπουδών του συνώδευσεν ως 
φυσιοδίφης την ύπδ τον Πλοίαρχον κατό
πιν Ναύαρχον Φίύζ— Ρόύ, έξερευνητικήν 
άνά τήν γήν αποστολήν επί του πολεμι
κού πλοίου «Beagle» και κατόπιν πεντα
ετούς ολοκλήρου απουσίας, επανήλθε είς 
Αγγλίαν εγκατασταθείς όριστικώς εις Δά
ουν, δπου έπεδόθη είς τάς β ιολογ ικάς έρευ 
νας. Πόρισμα των οποίων ήτο αΐ υπό το 
όνομα Δαρβινισμός άνά πάσαν τήν υφήλι- 
ον γνωστάι βιολογικά! θεωρίαι του, αΐ. ό 
ποΐαι επιστημονικά^ και κοσμοθεωρητι
κά): μεγίστην έπίδρασιν εσχον επί τής 
πνευματικής κινήσεως του ΙΘ' αΐάινος. 
(του Βου ήμίσεως).

Αΐ άοχικαί του δημοσιεύσεις ήσαν αΐ 
εξής: «Φυσικοϊστορικαί. καί γεωλογικά! έ- 
ρευναι κατά τδ πενταετέ: ταξείδιον του πο 
λεμικοΰ πλοίου Beagle. Ζομολογικα! παρα
τηρήσεις, καί ταΗείδιον ενός .φυσιοδίφου 
άνά τον κόσμον ήσαν τδ πόρισμα τής πεν
ταετούς αυτού άνά τήν γήν περιοδείας λό
γω δέ των διαφόρων μελετά)ν του και έρευ- 
νο>ν ιός π. χ. Μ ονογραφία π ερ ί τώ ν 
Μ αλλαπόδων Μ ονογραφία π ερ ί τώ ν 
άπολελιθω μένω ν βαλανιδιά>ν, συσι;ασι.ς 
και κατανομή τών κοράλλι on', κ. τ. λ. ό
Δαρβινος κατετάγη εις τήν προπην σειράν

τών φυσιοδιφών τής εποχής του. Τδ ερ- 
γον όμως τδ όποιον κατέστησε τδ όνομα 

• του Δαρβίνου παγκόσμιός γνωστόν και 
περί τδ όποιον καί τάς συνέπειας του οποί 
ου μέγας άγων κα! μεγάλη κίνησις έγένε- 
το εινετό εν Λονδίνφ κάτά*τό έτος 1851) 
δημοσιευθέν «περί γενέσεω ς τώ ν ε ιδώ ν 
μ ίσ φ  τής Φ υσ ικής έπ ιλογής*, έν φ έ- 
πιστημονικώς αυστηρότατα διετΰπωσε κα!

,· τελικούς διεμόρΦθ)σε τήν μέχρι τότε άμυ- 
δρώς κα! άορίστως υπό διαφδριον φυσιο
διφών κα! σοφών ύποστηριχθεΤσαν, θεω
ρίαν τής φυσικής επιλογής. Ριζικώς· δέ δι 
ετΰπωσε κα! τήν τελευταίαν συνέπειαν τής 
περ! τής γενέσειος τά)ν ειδών θεωρίας του 
έν τφ δημοσιευθέντι έργφ του κατά τδ έ
τος 1871« Ή  καταγω γή  τού  ά νθρ ώ - 
π ο υ  κα ί ή Φ υσ ική  έπιλονή» εργορ έν 
ώ ό Δαρβινος προσπαθεί έπιστημονικώς 
ν’ απόδειξη υτι ό άνθρωπος κατάγεται έκ 
πιθηκοειδών Θη?σχστικών. ΤΙ εργασία ό
μως του Δαρβίνου έσχεν άναμφιβόλως ευ- 
ε^ετικωτάχην μεθοδολογικήν έπίδρασιν 
έπι τής βιολογίας, διαμορφοόσασα «ύτήν 
από απλής παρατηρητικής εις αιτιολογι- 
κήν δηλ. καθ’ εαυτό επιστήμην,παρεφθά- 
ρη όμως, όσον αφορά τάς φιλοσοφικάς, 
κοσμοθεωρητικός κα! καλλιτεχνικός συνέ
πειας της εις τδν άκρατον υλισμόν κα! να
τουραλισμόν του ΙΘ /ίχιώνος.

Ό  Δαρβινισμός δεν αρκεί σήμερον νά 
έξηγήση δλας τάς φάσεις κα! τά φαινόμενα 
τής έξελίξεως. Χρειάζεται πάντοτε τήν βοή 
θειαν του παλαιοτέρου του λαμαρκισμού. 
Ούχ9 ήττον όμως, ό Δαρβινισμός ανα
φανείς τδ έτος 1850 άπετέλεσε μέγα επι 
στημονικόν γεγονός. Αΐ ΐδέαι δμιος τού 
Κυβιέ περί τής σταΟερότητος τά)ν είδά)ν 
άντέδρασαν επί μακρά έτη. Ό  Λαρβινι- 
σμδς περιστρέφεται περί τήν ιδέαν τής μΉ
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σταθερότητα; τού ει'δου;, ής Ιδέας συνέχεια 
είνε ότι πάντα τά'ζοκκά καί φυτικά είδη, 
τά ζήσαντα V] ζώντα νυν έπι της γης, παοή 
χθησαν έκ μιας μόνη; αρχική; μορφής» η 
εξ όλιγο>ν απλών άρχικών μορφών, αϊτινε; 
δια διαφόρους λόγου; ύπέκειντο εις βρά
δειαν άλλ* άέναον μεταβολήν, ύφιστάμε- 
ναι ούτω τήν καλονμ'νην έξέλιξιν η άνά- 
πτυξιν. Τοιουτοτρόντιος λοιπόν βραδέως 
δια της εξελίξετο; παρήχθησαν πάσαι αί 
νυν ζώσαι μοοφαί ζορων και (ρυτών. Ή  
θεωρία αύτη καίτοι προύπάρξασα του 
Δαρβίνου, ιόνομασΟη από του χρόνου τού
του Δ α ρ β ι ν ι σ μ ό ς ,  έπειόή 
ουτο; προς έ'εήνησιν της έξελίξεώς έπεκαλέ 
σθη αιτίαν σοβαρόν την επιλογήν. 71 ε
πιλογή είνε ή δουσα εϊς την εξελικτικήν 
ύπόθεσιν τόν χαρακτήρα σοβαρός θεωρί
ας. Ή  νεφελιυδης μεταβολή των εϊδών 
too Λαμάρκ και Ζοφρουα Σαίντ. Ιλαίο. 
είχον σχεδόν λησμονηθώ και άχρηοτευθή 
μέχρι τή; έμφανίσειος τού άναμορφωτού 
της Δαρβίνου.

Ή  βασική άποψις τοΰτου είνε ή παντο 
δνναμία του νόμου περί κληρονομικότη- 
τος, καί)9 ήν οί χαρακτήρες των γονέιον 
μεταδίδονται είς τούς Απογόνους. “Αλλα 
παρά τόν νόμον τούτον ύφίσταται έτερος 
μοιραίος καί κοινός, δια τα ενόργανα όν
τα αμείλικτος νόμος, δηλ, ό τού υπέρ ύ- 
πάρξεως άγώνος.

Άναλόγοις δέ τής προσαρμογής τού όν- 
τος προς τας περιστάσεις διατροφής έπέρ- 
χειαι ποικιλία μορφής τού σώματος. "Α- 
νευ τού διαρκούς αγώνος προς έξευρεσιν 
τροφής, αί μορφαί των θά ήσαν παντα- 
χού αί αύταί. Αί καμηλωπαρδάλεις δεν χ)ά 
είχον τον λαιμόν μακρόν, δια να δρέπωσι 
τα φύλλα τών δένδρο) ν' ή τίγρις δεν θά 
είχε τούς γαμψούς ιη ; όνυχας διά νά σπα- 
ράση τό θύμα της’ ό πίθηκος δεν θά είχε 
την ουράν μακράν και περιελεκτικήν, διά 
νά συγκρατήται από τούς κλάδους τών 
δένδριον. Έ νφ  ή κληρονομικότης τείνει ν* 
άναπαραγάγη είς τούς απογόνους ενός καί 
τού αύτού είδους τούς αυτούς χαρακτήρας 
τών γονέων του, έν τουτοις άναφέρονται
διαφοραι καί ποικιλίαν άτομικαί πλέον υ

πό των όποίο)ν μάλιστα, μόλις άποκατα- 
σταθειαών, αρχίζει νά επιδρά ή κληοονομι 
κότης. Τό φαινόμενον τούτο παοατηοήται 
εύκολιύτερον εϊ·: τά καλλιεργούμενα φυτά 
καί τά κατοικίδια ζώα* διά καταλήλου έπι 
λογής δυναται ό άνθριοπο; ν \ ύποχοεοίση 
τά υπό την εξουσίαν του, ούτως είπειν, φυ 
τά καί ζώα νά παράγωσιν άτομα έχοντα 
(ορισμένους χρησίμου; διά χούς σκοπού; 
του χαρακτήρας. Είς τά έν φυσική κατα
στήσει βιούντα ζο>α αί τοιαύται ατομικοί 
διαμοοφούνται πολύ βραδύ τεοον. Βλέπο- 
μεν λοιπόν ότι είς τόν Ααρβινισίιον δύο 
κυρίαν; συντελεσταί παίζουσι τόν σπουδαι 
ότερον ρόλον! ή προς καλλιτέραν διεξαγω
γήν τού υπέρ υπάρξειης αγώνος χρησιμεύ- 
ουσα επιλογή τών ατομικών "ναρακτιρων 
άφ9 ενός, και ό χρόνος άφ’ έτέοου. Συν 
τώ χρόνο.) μεταβάλεται τό παν. Ό  πανδα- 
μήτωρ χρόνο; τό παν μεταβάλλει. Ούδέν 
σταθεοόν έν τώ ένοογάνορ κόσμο).

Ή  διαφορά μεταξύ σταθερότητος καί 
άσταθείας είνε μόνον διαφορά χρόνου, έν 
φ έ/τελεΤται μεταβολή τις.

Ούτω λοιπόν ή * ζρησιγή επιλογή καί 
ό χρόνος άποτέλουαι τά ερείσματα τού 
Λσοβηοαμον. 'Όλα τά ζώα και όλα τά 
φυτά ύπόκεινται εις είδος συναγωνισμού 
μεταξύ των καί παλαίουσι προς άλλη/.α 
και κατά τών συνθηκών διαβκόσεώς τοιν 
μέ μόνον οκοπόν τήν διατήρησίν τιον. Αι- 
αμφισβητούσι προ>τίστ(ο; μεταξύ των τήν 
τροφήν ήτις δεν είνε ποτέ επαρκής, έφ’ ό
σον τά άτουα αυξάνονται άπεριοοίστοκ. 
Τό φυτ.'ν άνθίσταται ει; τσν επίδρασιν 
τού κλίματος, τών εποχών τού έτους, τού 
εδάφους. Άφαιρει άπά τά άλλα γειτονικά 
φυτά χρήσιμα στοιχεία ινα διατραφή αυ
τό επί θανάτφ κ ιί εκλείψει τού ά?λου. 
Τό ίδιον όμιος υποκύπτει κα5 έξαφα'·ίζεται 
είς τά ζώα εί; ά χρησιμεύει ώς τροφή. 
Κας τά ζφα όμως μέτήν σειράν τιυν πα* 
λαίουν μεταζύ των. "Ολα προσπαθούν άν 
μή τι άλλο ν’ <5ναπαοαγάγ#υν τουλάχιστον 
τό είδος των, πρ'ιν ή ύποκύψωσιν είς τό 
μοιραίων, "Οσον γονιμώτερο' είνε τό εί
δος τού ζφου π. χ. τόσο'» καί τύ άτομον 
υποκύπτει εύκολοηερον, είνε δηλ. άσθενέ-
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στερον. To φάσμα την καταστροφής και 
της έκλείψεως εντείνει τάς γεννητι^ς του 
λειτουργίας, υποχρεουν αή$ό να παράγη. 
ΕΙς την καταστροφήν άντιδρα δια της εν- 
τάσεως του γεννητικού τον οργανισμού. 
Ό  οργανισμός ζών δουλεύει δια δυο σκο
πούς: ανευ του υπέρ ύπαοξεως άγώνος ή 
γη θα ήτο μικρά δια νά περιλάβη τό πλή
θος των έπ* αυτής άπεριορ'στως αυξανομέ 
νων ζώων: άνευ πάλιν τής επιλογής των 
καταλλήλων ευνοϊκών χαρακτήρων θά ή- 
ωανίζετο ταχέιος άπό προσώπου τής γής. 
'Όλα τά όντα Αγωνίζονται μεταξύ των διά 
την ζωήν και έπικράτησιν, άλλ’ 6 άγων 
διεξάγεται κρατερός και δεινός ιδίως μετα
ξύ των ατόμων του αυτού είδους μεταξύ 
δηλ. των συγγενών, 6 δέ λόγος, άπλρΰστα- 
τος* άποζώσιν έκ τής αυτής τροφής, μερί
ζονται τό ίδιον πινάκων, διαμφισβητούσι 
to ίδιον πεδίον συγχρόνως, καί πρέπει 
νά|προφυλαχθούν από τους ίδιους κίνδυ
νους. Τοιουτοτρόπως ό άγων από γενικού 
μετατρέπεται κυρίτος εις ατομικόν. Τά 

κάλλιον έφιοδιασμένα άτομα έχουν βεβαί
ως τάς περισσοτέρας ελπίδας νά άνθέξουν, 
νά διατηρηθούν, και νά πολλαπλασια- 
σθουν, και επομένως ν’ ίναπαραγιίγουν 
εις τους απογόνους των τάς χρησίμους 
διά τό είδος πλέον τροποποιήσεις των άτο 
μικών των χαρακτήραν, προσέτι δέ διά 
νά ενισχυσωσι τοΰτους, ’Ακριβώς όπως ή 
έπι ίου άνθρο)που τεχνητή επιλογή σκο
πεί την λογικήν εκλογήν, τών Ατόμων 
των διασταυρουμένων έπ9 ώφελείμ του. 
τοιουτοτρόπα)ς και ή φυσική επιλογή άγει 
διά του ζωικού ανταγωνισμοί' εις φυσι
κήν εκλογήν προκαλοΰσαν τάς πλέον έπο)- 
φελεις διά τό είδος τροποποιήσεις. ’Επει
δή όμως ώς έλέχθη, ό περί ύπαοξεως ά
γων είνε πλέον οξύς και άμείλικτος μεταξύ 
τών όμοιων μορφών τού είδους, προκύ
πτει ότι εκείνα τά άτομα έχουν πλειοτέρας 
ελπίδας νά έπιζήσουν,όσα είνε κατά τό δυνα 
τον περισσότερον ανόμοια μεταξύ τοη\ δι 
ότι ταύτα συγκρούοντ(/.ι, ο)»ιγώτί··ρον ή τά 
όμοια, Έ κ τούτου ώ | φυσική συνέπεια, ε
πέρχεται ή άπόκλισις τών χαρακτήρων,και 
ή έξαφάνισις τών ενδιαμέσων μορφών.

Συνεπώς διά τού συνδυασμού τών ωφελί
μων τροποποιήσειον, διά τής έπισωρεύσε- 
ως τών κληρονομικών μερικοτήτων, άρχι- 
κώς ολίγον σημαντικών, θά προκύψωσι 
ποικιλίαι αί όποιαι θά άποκλίνωσιν έπ! 
μάλλον και μάλλον. Νυν λοιπόν έννοούμεν 
διατΐ τό παν εις τον οργανισμόν διατίθε
ται προς ένα τελικόν σκοπόν, νά έξασφα- 
λισθή όσον τό δυνατόν καλύτερον ή τού 
όντος ζιυή. Και τοιουτοτρόπως τά τόσον 
πολυάηθμα φαινόμενα, τά όποια μέχρι 
τού νυν μόνον διά τής μεταφυσικής κα! 
τού μυστηρίου ήδύναντο νά δικαιολογηθώ 
σιν, αρχίζουν νά έξηγώνται, νά εχωσι πι- 
θανάς αιτίας και νά έξηγώνται κατά φυσι 
κόν τρόπον και φυσικούς συνδυασμούς.

Ή  εκδοχή λοιπόν τής φυσικής έπ ιλο  
γής, στηρίζομεν ης έπι τού νόμου τής 
κληρονομικότητος και προσαρμογής, και ό 
ίιπέρ ύπαοξεως άγων είνε τά ερείσματα τού 
Δαρβινισμού. Ούτος δέν έδημιούργησε 
τήν ιδέαν, αλλά ήτιολόγησε τήν πρού πάρ 
χουσαν, είνε τουτέστιν αΐτιολογικός. Βα- 
σικώς κατά τον Claus (Κλάους),ύ Δαρβι
νισμός είνε έπέκτασις*. τού νόμου τού 
Μάλθου έπι τών ζίόων και τών φυτών. 
Τοιαύτη έν όλίγοις εΤνε ή ^θείηρία τού 
Δαρβινισμού. Πλήν τά πριγματα δέν ά- 
δεικνύονται τελείως εις όλίγας μόνον περί 
πτιόσεις. Ό  Δαρβινισμός παρεβλήθη 
ποός τήν πεοι βαρύτητας θεωρίαν τού 
Νβύτωνος. Πράγματι δ Δαρβινισμός δί 
δει τήν βιολογικήν αιτίαν, δέν εξηγεί 8- 
μω; τάς φυσικάς αίτιας τής αυτής βιολο- 
γικής μετατροπής. Εκείνο τό όποιον πλη
ρέστεροι' εξηγείται διά τής έν λόγορ θεωρί
ας είνε ή δημιουργία τών ποικιλιών ή φυ
λών. Κατά τον Δαρβινισμόν πάσα φυλή 
είνε είδος ένσχηματισμφ. Ή  μετάπτωσις 
τών ειδών άν και πολύ πρότερον γνωστή,, 
δέν είχεν όμως άνευρη τήν ειδοποιόν ίδιο 
τητα τής φυλής. ΤΙ έν τή φύσει εκλογή 
ώ; ειδοποιός συντελεστής έμνημονεύθη 
τό πρώτον έν τώ Λαοβινισμώ. Έ ν  έκ τών 
άσθενών όμως οημε'ων τή; θεοιρίας ταυ 
της, είνε ή μεταξύ τών ειδών ύπαρξις κε- 
νών, Τά κενάταύια ό Λαρβίνο; τά εξήγη
σε διά τής έξαφανίσεως τών ενδιαμέσων
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μορφών fyuαχα Ιξωπλισμένοϊν διά τον πε 
ρί ύπάρξεως άγώνα. *Έτερα πάλιν κενά 
συμπληρούνται ήδη δ.ά των παλαιοντολο
γικών εύρημάτο)ν. Εις πλείστας όντοκ πε 
ριστάοεις εχει άποκ ατασταθή πλήρης άλυ 
σις των ενδιαμεσονν μορφών, εις τρδπον 
ώστε ή ϊδιότης τής εξελίξει»; νά εινε κατα 
φανής. Δούς ό Δαρβινισμός την μεγάλην 
σημασίαν εις τον περί ύπάρξεως αγώνα, 
ώς άνιοτερω άναφέρομεν, άνεζήτησε τά δι 
άφορα προσόντα τά χρήσιμα προς τούτο 
ήτοι τά προς αγώνα δπλα. Μεταξύ των 
προσόντων των ευνοϊκών τούτων ΐδιοτή 
των έξέχουσαν θέσινκατέχει ό Μιμητισμός.

Έ ν συνόλω ό Δαρβινισμός περιλαμ 
βάνεται είς τού; δυο ακολούθους νόμους.

A.'J Πας ατομικός χαρακτήρ χρήσι 
μος sic  to όΕτομον, ώς έξασφαλίζων 
αύτφ ύπεροχτιν έπί των όμοίων των 
στερεούται διά τής κληοονομικότη- 
τος καί τείνει νά γείνη ειδοποιός χα- 
ρακτήρ. Β ') Πας άτομικός χαρα- 
κτήρ καθιστών τό άοοεν ίσχυρότε- 
ρον, χαρίζει είς αϊτό τάς πλέον ρω
μαλέας θηλείας, ευνοεί τούς άπογό- 
νους, καί τείνει νά στερεωθη καί ε?ς 
τσς έπομένας γενεάς, άλλά μόνον 
είς τούς δρρενας είς τούς οποίους 
καί μόνον χρησιμεύει.

Ό  Λαραβινισμός τοιουτοτρόπως παρα 
δέχεται ώς συντελεστήν τής μεταβολής 
των ειδών την ατομικήν ποικιλίαν* ; παρα 
γομένην άτάκτως, άνευ κανόνος, χειραγω 
γουμένην δέ μόνον υπό τής φυσικής έπιλο 
γής. ώς προς τά αί'τια τής ποικιλίας ταυ 
Της δεν άσχολεΐται κοθόλου. Βοαδύτερον 
παρεδέχθη ώς αίτια σοβοοά τήν επενεργεί - 
αν του φμσικού αιτίου. Τό εογον τούτο 
συνεχίζει ό λαμαρκισμός — παραδεχθείς 
την ^παντοδυναμίαν τής έπιδοάσεως τού 
μέσου ενώ τό ζώον διαβιοΐ. (Νόμος προ 
σαρμογής καί ελλείψει»; χρήσειυς). Πολλά 
των κενών τά όποια κατέλιπεν ό 'Δ α ρ β ι
νισμός προσεπάθησαν νά καλύψιοσι νεώ 
τεται θεωρίαι, ώς ύνεοδαρβινιοδός, ό βα 
ϊνβανισμός κ. τ. λ.

Αί απόψεις τού Δαρβινισμού εϊνε ά 
νατομικαί, (ασχοληθείς όσον ούδείς άλλος

με τήν συγκριτικήν άνατομίαν) άνευρίσκο 
μένω^άνατομικών ομοιοτήτων, εις άνόμοι 
α ζώα;, έμβ^υολογικαί, άνευρισκομένων 
δι3 έ.ξετάσεως τών έμβούι»ν άνομοίο>ν ζώ 
ίον» όμοιοτήτι»ν τινών ή εξαφανίσεων* 
τού αυτού οργάνου ή διόδου τού εμβρύου, 
διαρκούσης τής έξελίξεώς του, δι* ένδιαμέ 
σιον μορφών (μεταμορφιόσεις)* κυρίίος ό
μως παλαιοντολογικοί, διά τής άνευρέσε- 
ο>ς άπολιθίομάτων τών έλλειπουσών νυν 
έκ τής ζιοής ενδιαμέσων μεταβατικών (ζω 
ϊκών μορφών.

‘Ο Δαοβινισμό? άν και εις τάς λεπτά
μερείας τών αποδείξεων, δεν εΤνε εντελώς 
σαφής καί πλήρης, καί τούτο λόγο) τού ά 
χάνου; τής επιστήμης, καί τών κενών τών 
μή συνπληοιοθέντιον εΐσέτι, διά τής 5 Α να 
τομίας, τής "Εμβρυολογία# και Ιδίως τής 
Παλαιοντολογίας, αποτελεί μίαν τών με 
γίστο)ν καταχτήσεων τού άνθριοπίνου 
πνεύματος, παραβάλλεται δέ προς τάς ύ 
ψίστας ανακαλύψεις έν τώ καθ’ ΰλω κύ 
κλι» τών φυσικών επιστημών κατά τόν 
ΙΘ'αιώνα. Πράγματι ούδεμία άλλη 'πρό 
οδος τόσου ύψους καί τόσης γενικής Γ ση
μασίας έγένετο εις τή βιολογίρ μετά τήν 
διατύπο>σιν αυτού, καί μόνον έπ3 έσχατων 
όφροϋδισιιός, άφορών εις τήν κληρονο 
μικότητα τών ψυχικών φαινομένων δύνα 
ται νά παραβλητή προς αυτόν. ΓΙλειστοι 
είνε οί οπαδοί τού Δαρβινισμού καί κο 
ουφαΤοι επιστήμονες είτε άνατόμοι, 52£μ 
βουολόγοι, καθηγηταί τής παλαιοντολογί
ας καί τών φυσικών επιστημών, οΐτινες 
ήσπάσθησαν τό δόγμα καί τάς θει»ρίας 
τού Δαρβίνου* μερικοί όμως κατά τά τε-· 
λευταΐα ετη άπεσκίρτησαν έκ τού δόγμα 
τός του καί ήθέλησαν ν* άναπτύξιοσιν καί 
καί διαμορφοιαωσιν ιδίας θεωρίας περί 
τής έν γένει καταγωγής τού άνθρωποι», 
τοιούτοι δέ ώς τουλάχιστον άναφέρεται 
εσχάτως εϊνε καί ό Αόκτιοο. "Όσμπρν ώς 
θά ’ίδιομ π» κατώτερο), όστις άν και ήτο είς 
έκ τών οπαδών τον» σήμερον άπισκίρτησε 
καί δι’ επιχειρημάτιον ώς ισχυρίζεται ανα
τρέπει άπασαν τήν θεωρίαν τού Δαρβί 
νου. Αΐ περί τού Δαρβινισμού σνγγρα 
φαί έχυυσι πλημμυρίσει τάς βιβλιοθήκας
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hixbz δε τούτων και λαϊκαί δημοσιεύσεις, 
εξήγησαν εις τδ πολύ κοινόν τάς γενικός 
γραμμας, Έ κ των ενθεομοτεοίον δε αιυτον 
οπαδών και έκλιχικευτών υπήρξε)' 6 περιιυ

νυμος Χαΐκβλ* μετά τής πλειάδος των δ 
παδών και διαδόχιυν του.

W. (συνέχεια είς τό προσεχές)

ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

ΖΑΓΟΡΙ · Η ΑΠΟΘΕΩΣΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
Μια περιήγησις γύρω στόΖαγόρι,τόν μονά 

δικό αυτόν και ειρηνικά ώμορφότοπο 
τής ’Ηπειρωτικής γής, πρέπει νά είναι, άσ 
φαλώς ένας ανακουφιστικός περίπατος 
πού χύνει στην ψυχήν τού επισκέπτου μια 
γλυκεία γαλήνη, διανθισμένη μέ λεπτότα- 
τον ρεμβασμόν.Ό μεγαλόπρεπος ορίζοντας, 
ή απέραντη έκταση, ή ώραίες ήρεμες γραμ 
μες πού δέχονται ένα απαλόν φως, βυθί
ζουν τόν περιπατητή σέ μια ρεμβαστική έ- 
νατένιση, πού χαρίζει τά πειό συγκινητι
κά συναισθήματα τής ώμορφιάς: Γιατί τό 
Ζαγόρι είναι μόνον ώ μ ο ρ φ ι ά . "Ισως 
πολλά 'Ελληνικά μέρη νά κρύβουν άπειρες 
ώμορφιές. 'Αλλά την γαλήνη, τήν φωτει^ό- 
τητα, τούς απαλούς χρωματισμούς των δει
λινών φωτοσκιάσεων και τήν μοναδική 
γραφικότητα, θά τήν άναζητήσητε στο 
Ζαγόρι. Πασχίζω νά νοιώσω βαθειά μέσα 
μου τήν ώμορφιά αύτή, καί όμο 
λογώ πώς μού είναι αρκετά δύσκολο* είναι 
κάτι δυσκολοσύλληπτο πού δεν χωρεί στον 
ανθρώπινο λογισμό. Νά. Παρατηρήσατε έ 
κεί προς τήν κορυφή τής βορειοδυτικής 
πλευράς τού Έλατοφύτου βουνού τής * Ε 
λ ά τ η ς. Σάς χαρίζεται ένα φωτεινό όρα 
μα μεγαλοπρεπεστάτου αμφιθέατρου βαθυ- 
πρασίνων Ελάτων.

.Επάνω* ένα μεγάλο όβάλ όλογάλανου 
ουρανού. Καί γύρω, ένα φώς, ώ, τί θείο 
φως—, πού λαμπυρίζει, σαν νά λυώνει τα 
χύτατα Εμπρός στόν ήλιο ένα πολύχρωμο 
κρύσταλλο.

Η ΑΠΟθ ΕΩΣΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΗΝΗΣ
"Οταν στρέψητε γύρω τό μάτι σας ερευ

νητικά, τό βλέμμα σας, θά θωπεύση έλα- 
φρά τά πειό ειρηνικά τοπία: μιά σοκολατέ 
νια πεδιάδα ήμερη μέ δυο φουντωτές πλα
τάνους, πού άκινητούν ανάμεσα σέ μιά ζη 
λευτή φωτεινότητα: Οί ίσκιοι τους ζωγρα
φιστοί. Κάποτε κανένα χρυσοπούλι κάνει 
τό ήμικύκλιο του πέρασμα:ένας κελαϊδισμός, 
ένα φτερούγισμα, και πάλιν ή Ιδία ηρεμία.

Μέσα σ' αυτή τη φωτεινή γαλήνη πού 
διακόπτεται κάποτε άπό παράξενες φωνές 
πουλιών, ή ταράσσεται άπό μακρυνά γαυγι- 
σματα σκύλων, αισθάνεται κανείς τό με
γαλείο τής Δημιουργίας καί τήν, μηδαμηνοτη 
w  τον ίδιου τού έαυτούι 'Ο λα  Εκδηλώνουν

τήν χαρά τής γλυκείας ώμορφιάς μέ ύπε* 
ρηφάνεια, μέ χάρι.

Νά, ένας ανηφορικός δρόμος· Έπάνωθέν 
του,μιά μακρυά στοά κίτρινης λεφτοκαρηάς 
καί άνάμερα άπο τά φυλλώματα, κομμάτια 
γαλανού φόντου* τό βλέμμα σας πέφτει τώ 
ρα, σ* ένα κομμάτι γής στολισμένο άπό Ίτι 
ές. Μεσ’ τήν ώραν τού δειλινού ήλιογέρ
ματος, μάς χαρίζουν τό λεπτό άνατριχιασμά 
των κάτι πού μοιάζει σάν ανθρώπινη λα
λιά πού σβύνει καί ζωντανεύει. Ώ !, τά ά- 
σημόχρωμα φύλλα των, πώς φρικιούν ένα 
ένα χωριστά, καί ύστερα όλα μαζύ στην έ- 
ρωτική θωπεία τής αύρας συνθέτουν τόν 
πειό γλυκά θλιμμένο σκοπό......

* **
Τίποτε δέν δίδει τήν έννοια τού μαγικά 

ώραίου στόν ώμορφότοπο αυτόν, όσον ή 
ζωγραφιά των δειλινών φωτοσκιάσεων, καί 
τού ήλιοβασιλέματος. 'Από πολλά μέρη χά- 
ρικα τό όραμα αυτό τής άπειρης γαλήνης, 
πού μιοάζει μέ τόν θάνατο. Αλλά τό 
admirabile visu. είναι άπ* τόν δρόμο τή ς 
Έλάτης. σωπαίνουν όλα γύρω σου στην ώ
ρα αύτή τού βουλυτού, κ' ένα φώς, άπαλό 
τατο πού ολοένα πεθαίνει, διαχύνεται αργά 
στην ειρηνική ατμόσφαιρα καί γύρω στην 
εύρύτατη κοιλάδα των Ζαγοροχωριών, πού 
απλώνεται έμπρός. Ή  σιωπή αύτή τού α
πέραντου διαστήματος, πού δέν διακόπτε
ται παρά άπό ενα μονότονο άγρόσυρτο 
τραγούδι των μυστηριωδών έντόμων καί 
πουλιών πού κρύβονται έκεϊ γύρω, χαρίζει 
τήν πειό άπαλή μουσική: τήν άνέκφραστη 
μουσική τής σιωπής: Είναι κάτι πού μιλεί 
περισσότερο στόν νοΰν καίόλιγώτερο στην 
ψυχή, αδιάφορο άν αύτή, τές στιγμές εκεί
νες, δέχεται μιά έλαφρή μυστικοπάθεια 
καί μελαγχολία. Στόν όρίζοντα πέρα σβύ- 
νουν όλα τά χρώματα πού έλάμπρυναν τήν 
δύσι. "Ενα άπαλό ρόζ ή^έλαφρώς βυσσινί 
έχύθηκε καί έπλημμήρισε γύρω στόν δί
σκο πού βυθίζεται πίσω απ' τά ήπειρωτι/- 
κά Βουνά. Ή  βουνοκορ υφές χάνονται σέ 
μιά λευκογάλανη άχνη τόσο διάφανη, πού 
φαίνονται οάν νά θέλουν νά δείξουν τήν 
έσχατη άπέλπιδα προσπάθεια τού λυτρω- 
μού των* τώρα πειά ένας βαθυστάχτηνος 
πέπλος ακβπάϊβι τή φύσιι Τό όψηλό
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νοστάσι σιωπηλό, ακίνητο, ζωγραφίζει α
παλά τη μαύρη σιλουέττα τον στο ουράνιο 
κάδρο. Και ολόγυρα τά βουνά, οί κάμποι, 
ή χαράδρες, οί πεφκόφυτοι λόφοι, δέχον
ται ένα απαλό σκοτάδι θανάτου. Καί ή σιω 
πή αυτή συμβολίζει εκφραστικά, την θεί- 
αν ειρήνη τής νύχτας,ποΰ ήλθε π^ά.,.

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΕΞΟΧΗΣ
"Οσοι δέν πλανήθηκαν στους ώμορφους 

τόπους τού Ζαγοριού, πότε σέ άπότομες χα 
ράδρες ή σέ πευτόφυτους λόφους, ή μακρύ 
νές πεδιάδες, δένείμπορούν νά αισθανθούν 
την γλυκύτητα τής ώμορφιάς αυτής. 'Εκ
τός άπό βνα ζωηρά οδυνηρό συναίσθημα 
θλίψεως πού δοκιμάζει κανείς άπ' την επί

σκοπούς, σέ μαγικούς τόνους, τό τραγούδι 
των νερών ποΰ κελαρύζουν σέ βαθυσκιωμέ- 
νους τόπους ή φιλούν άπόκρυφες χαράδρες 
δίπλα άέ γραφικά πετρώματα. Καί παντού 
το άκαθόριστο ·1μ>υρμούρισμα, ή παράξενη 
μουσική συμφωνία πού άνάβει καί πεθαίνει 
άπό τό τραγούδι κάθε δένδρου, πού άπαν
τά στό δειλινό άγέρι μέ δική του ξεχωριστή 
μουσική τό καθένα.

’Ολόκληρη ή #ύρω φύση είναι μια εικό
να, ζωής, χαράς καί άπολυτρώσεως....
Ο ΑΒΥΣΣΑΛΕΟΣ ΒΗΚΟΣ
'^5ιαίτερο τόνο , μοναδικής μεγαλοπρ^ 

πειας, δίδει στον Ζαγορότοπον τό άβυσσα. 
λέο ^βάραθρο 'τού Βήκου. Ποός τή ν άνω_

γνωσι έλλείψεως συγκοινωνιακόν δικτύου 
τίποτε  άλλο 6έν είμπορεϊ νά μείωση τού ε
πισκέπτου την εσωτερική εύχάριστη διάθε
ση. Γιατί αν άποτραβήξη τά μάτια του άπ' 
τά μεγάλα δένδρα πού καθένα έχει χωρι* 
στή ώμορφιά, κ ’̂ έπιθυμήοη νά χαρή τή 
ζωή πού πλημμυρίζει γύρω του $<k αίσθαν 
θή την πε«ό εύχάριστη άπόλαυση: τά έντο 
μα μέ τόν βόμβο καί τό παράξενο τραγούδι 
των φτερών τους,νρυφοσέρνονται καί γλυ* 
στροΰν έμπρές σαν νά θέλουν νά εκδηλώ
σουν την τρελλή τους χαρά.Τό γλυκό κελά 
δημα τών πουλιών, πού συνθέτουν άνάμε-
0# στα χαρούμενους

φερείάν τής μεγάλης Ηόιλάθος τού Ζαγορι. 
ού, άνάμεσα άπ' τά γραφικά χωριά, Μονο- 
δένδρι, Βίτσα. Σουδενά όπου ή Ήπειρωτι 
κή συνείδηση έχει άποτίση πρόόλίγου αίώνι 
α ευγνωμοσύνη πρός τούς μεγάλους διδα
σκάλους Ριζάρην, Γεννάδιον, καί Δούκαν 
μέ την ευκαιρία τού εορτασμού τής εκατόν 
τάετηρίδος—, ανοίγεται τό μεγάλο στόμα 
τού Βήκου στή μια πλευρά τού όποιου εύ 
ρίσκεται ή Μονή̂  τής Αγίας Παρασκευής 
μ' |να βαθύ σπήλαιο δπου οί Ζαγορίσίοι 
κατεφευγαν κατά τάς Τουρκοαλβανικάς έκ 
δρομάς. 'Εκεί πειά μεταβάλλεται εντελώς ό

της. 'Ά μ εγα λ ο π ρ επ ή  lijg
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χαράδρας στο άντίκρυσμα τής όποιας ίλιγ- 
γιά, καί ό πβιό δυνατός παρατηρητής, α
φήνει μια ζωηρή έντύπωσι τόν λογισμό του 
ποϋ ιού εξαλείφει γρήγορα κάθε ώμορφο 
καί ζηλευτό τόπε to πού συνήντησε ατό, 
γύρο το*υ. Εισέρχεται ό έ πισκέπτης διά τής 
Μονής 'Αγίας Παρασκευής είς τά Τέμπη 
αύιά της'Ηπείρου,καί ακολουθώντας στενό 
δρομον χαραγμένον στήν αριστερή απόκρη
μνη πλευρά τού Βήκου, έχει κάτωθεν του 
το άβυσσαλέον βάραθρον είς μέγα πλάτος. 
"Αντίκρυ, άλλη πλευρά άγριώτερη μέ πε 
τρώματα παχύτατα υψώνεται μέ υπερηφά
νεια. Τό βλέμμα φοβισμένο δεν φθάνει είς 
τό βάθος δπου παραπόταμος κυλάει ανάμε
σα άπό πάλλευ/ια πετρώματα. *0 επισκέ
πτης στήν αγριότητα αυτή τής φύσεως δο
κιμάζει ισχυρά συναισθήματα ελαηριϋ φό 
βυυ,περιεργείας χαράς καί έκστάσεως.Είςτά 
κράσπεοα των άποκρήμνων πλευρών, δπου 
ανθρώπινο πόδι σπανιώτατα πατεί,περιπα- 
τούν μαύρα αιγοπρόβατα. Πηδούν αυτά 
στους στενόδρομους αυτούς τού θανάτου—

γιατί κάτω χαίνει ό κρημνός—μέ έύκινησί- 
αν ζηλευτήν, καί διαγράφουν στό πέρα
σμά τους μιά μουντή λουρίδα ξεχωριστή 
στό ακαθόριστο χρώμα τών άποκρήμνων 
πλευρών. *0 πολύτιμος καί φιλόξενος χώ
ρος τής αγαπητής καί εκλεκτής «* Ε λ λ ·  
π ί α ς »δέν μάς επιτρέπει, γενική άπεικό- 
νησι τού μοναδικού αύτοΰ στήν ’Ελλάδα 
Βαράθρου* ό Βήκος, αποτελεί μία ξεχω
ριστή γωνιά, άγριότητας, φυσικότατης έρη 
μωσύνης πού δίδει τήν έντύπωσι τών κα
τοικιών τού "Αδου,

Φεύγει ό έπισκέπτης γοητευμένος άπό έν 
τυπώσεις. Μεσ* στήν ψτιχή του, κοχλάζει 
τώρα μιά ζωηρά ταραχή, καί στό νοϋ του 
εναλλάσσονται ποικίλες εικόνες άγριας φυ 
σικής δημιουργίας* αφήνει πίσω 
του τόν Βήκον, καί,προχωρεί αργά, έως 
οτου άντικρύση πάλιν εμπρός του τό ίδιο 
γαλήνιο καί είρηνικό τοπείο: τό όλοπράσι- 
νο κάδρο τού Έλατόφυτου ^αγοριού, μέ 
τήν απαράμιλλη χάρι του.

ΧΑΡΗΣ ΚΙΟΥΡΗΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΑΙ

Κ Ο Ρ Ο Σ
Φίλη. Έ λα μαζύ τής νύχτας ταύτης νά μοιράσωμε 
Τά κουρασμένα θέλγητρα, χοτρις οδύνη.
Κι3 αύριο; άς πιϊύμε or" ήταν όνειρο, κι3 ά'ς το ξε/άσωμε.

Έκοιίοασε τις νεαρές καρδιές, άγάπη ώριμη
Κι3 ό Κόρος τό βαρύ πιοτό μπιτ' ατά ποτύρια χύνει
Και στην όξώπορτα χτυπάει, ή 'Ανία, βάρδια γνώριμη,

Τόν Πόθο κοίμησε ό καιρός βαοειά' κι3 ή σάρκα μέρωσε.
Και γίνανε χαμόγελα o f χθεσινοί μας θρήνοι 

Κι3 ή λογική μας έκπληξη, άπ ι τή θλίψη κέρωτε.

ΑΛΚΗΣ ΜΥΡ21ΝΗ2*Βουκουρέστι.
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Νεώτεροι δύο φιλόσοφοι, έκ των όποιων 
ό είς καί ψυχολόγος, ό Berg*son και ά
S ullq , έγκατέλιπον την καθαρώς στενήν
ερευνάν του προκειμένου προβλήματα; καί 
συνέδεσαν τούτο λίαν στενώς προς την θέ 
σιν τού ατόμου έν τή κοινωνία. Είόικώτε- 
ρόν πως όμιλούντες παρατηρούμεν ότι ή 
θεωρία τού ψυχολόγου Sullh παραχωρεί
ού σμικράν καί εύκαταφρόνητον μερίδα εις 
τάς ψυχολογικός ερμηνείας, έν ώ ή πρώτη 
ή τού φιλοσόφου τής διαισθήσεως Berg-sou,
μικρόν τι παλαιοτέρα τής άλλης είναι δη
μιούργημα φιλοσόφου, όστις εύρίσκεται 
μέν κατά τάς συνολικός φιλοσοφικός αντι
λήψεις εν ταίς άπόψεσιν των κοινονικών 
σχέσεων πόσης έν το} άνθρώπψ έκδηλώσε- 
ως, δίδει όμως ερμηνείαν τού γελοίου σύμ
φωνον προς την καθόλου περί τού πραγ
ματικού και τής γνώσεω; θεωρίαν του.

Τό κατά τό 1923 ύπό · την οιεύθυνσιν 
τού Dumas έκδοθεν μέγα δοκίμιον τής
ψυχολογίας, αφιερώνει διά τό ύπό έρευναν 
πρόβλημα όλόκληρον κεφάλαιον, ύπό τής 
διευθύνσεως γραφέν, ένθα αί δύο τού 
Berg-son και ιού Sullq έρμηνείαι εκτί
θενται καί συνόπτονται ύπό τού συγγρα 
φέως προς έ/.είνας έκ των προεκτεθεισών, 
αίτινες φαίνονται ότι κέκτηνται περισσοτέ- 
ραν καθ' εαυτός αλήθειαν, προς τάς θεω
ρίας τής φθοράς καί τής αύξήσεως τής δια
θεσίμου ή άχρησιμοποιήτου δυνάμεως. Δι
καιούνται λοιπόν μεγα?.υτέραν την ήμετέ- 
ραν προσοχήν αί δύο προκείμεναι εεωρίαι, 
όχι μόνον έξ αιτίας, των άμ&λ^γανμένως 
πολυαρίθμων αρετών των, αλλά καί διότι 
είναι φανερόν ότι αύται χαρακτηρίζουν 
πολυτρόπως εκείνο πού δύναταί τις νά ό· 
γομόσρ πραγματικήν θέσιν τού ζητήματος.

Διά τού κατά τό 1900 διά πρώτην φο·
j άν έκδοθέντος μικρού μέν, άλλα θιεζοθι*

κού βιβλίου, ό Berg-son, διετύπωσεν σα
φώς καί εύκρινώς τάς γνώμας του περί τού 
χρόνου καί περί τής αιτίας, ήιις παράγει 
τό γέλοιο. Τήν έξήγησιν όμως τού έλκυστι 
κού τούτου φαινομένου διέπει ή γενική κα 
τεύθυνσις καί ροπή τής φιλοσοφίας του 
καί προ παί'τός τής γνωστολογίας.(Ι)

Πάν ό,τι υπάρχει έν τώ κόσμω καταλαμ- 
βάνον χρόνον καί τόπον παράγει ώρισμέ- 
νας λειτουργίας.

*0 "Ανθρωπος δεχόμενος τήν έπίδρασιν 
τού εξωτερικού ερεθισμού, ύφίσταται καί 
τήν παραγωγήν ενός φαινομένου, μιάς λει 
τουργίας, ήτις άναλογως τού χρόνου καί 
τών λοιπών, άκολουθεισών τούτω συνθη
κών, λαμβάνει ποιητικήν ή καί ποσοτικήν 
χροιάν διάφορον κατάτι εκείνης, ήν έλαμ 
βανεν ή αυτή παραγομένη λειτουργία, άν 
ό αυτός ερεθισμός ερέθισε τόν άν
θρωπον. 'Από τον χώρον κατ' άρχάς, όσ- 
τις πάντοτε άλλάζει έστω καί μέ δυό ση
μεία, τήν άρχήν καί τό τέλος, καί άπό τόν 
χρόνον άφ# ετέρου, δστις είναι άχρωμος 
καί άνατρεπη^.ός τών φυσικών έπιστημών, 
είτε είνε ό δημιουργός τής έσωτερικής ψυ
χικής εμπειρίας, ή εκάστοτε παραγομένη 
λειτουργεία καί ένέργειρ παρά τφ άνθρώ 
πψ λαμβάνει ολίγον διάφορον ποιότητα ή 
έντασιν. Ούιω εις τά πλαίσια τού χρόνου 
καί τού τόπου βασίζουν τά φαινόμενα τού 
έξωτερικού κόσμου έστω καί επαναλαμβα
νόμενη χωρίς σημανιικάς διαφοράς. Τά 
πράγματα ταύτα έγγενωμένα τφ  άνθρώπψ 
άποθηκεύουν ενέργειαν εις τόν έγκεφαλον 
χωρίς αμέσως να έκρηγνήωνται εις ένιιδρά- 
σεις, διότι υπάρχει πιθανότης ή άντίδρα- 
σις νά στραφή καί προς άλλην κατεύθυν- 
σιν. Είναι δηλονότι ό εγκέφαλος, όπως ό 
ηλεκτρικός σταθμός. Τά κέντρα του καί 
είδικώς διά τάς άνωτερας λειτουργίας, συλ 
λογισμόν, προσοχήν; μνήμην δεν κατεγρά* 
φονν τάς ιδίας ψυχικάς ένεργείας αλλά τάς 
κινήσεις τάς δυνατότητας. Διά τούτο έν τή
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άοριστίφ καί ελευθερία παρουσιάζεται ή συ 
νείδησις μέν όργανον τοϋ Εγκεφάλου' αί 
αισθήσεις ημών άφ* ενός στέφονται μόνον 
προς εκείνα των εξωτερικών φαγωμένων 
τά όποια ώφελούν πραγματικώς ημάς, άφ' 
ετέρου δέ αί μνήμη και προσοχή εκλέγουν 
εκ τοΰ εσωτερικού κόσμου τάς εντυπώσεις 
έκείνας, ών ή βοήθεια συντελεί είς την εύ- 
κολωτέραν καί ίκανωτέραν έκτέλεσιν των 
νέων αντιδράσεων και τήν συναγωγήν ακο
λούθως εύκολωτέραν τοΰ συμπεράσματος*

Παν δ,τι δύναται νά ύποπέση είς τήν άν- 
θρωπίνην άντίληψιν χωρίζεται κατ' αυτόν 
ε ς δύο κατηγορίας αντικειμενικός: 
τήν αληθή πραγματικότητα συλλαμβανομέ- 
νην μόνον διά τής ειδικής γνωστικής ένερ- 
γείας, τής διαισθήσεως, ήτις χρησιμοποιεί
ται μόνον έν τοΐς άνωτέροις άντικειμένοις 
καί συντελεί είς τήν έν τή φιλοσοφία καί 
έπιστήμη εφευρετικών πηδημάτων κατα
σκευήν καί είς τήν κοινήν άντίληψν, ήτις 
συνίσταται μόνον είς τήν έπιδημιουργίαν 
συνηθειών, σχημάτων, εφευρέσεων καί ή ό 
ποία είναι αναγκαία διότι προορίζεται νά 
καταστήσω τάς εργασίας εύκολωτέρας καί 
τά άπολέσματά των βεβαιότερα (2).

Δύο είναι τά ερωτήματα, είς τά όποια δι- 
ήρισε τό δλον πρόβλημα ό Bergon «αί
είς τά όποια πειράται καί δίδει ώρισμένην 
άπάντησιν. Πότε γελώμεν! Διατί γελώμβνί 
είναι νά δύο είδικώτερα θέματα, ών ή λύ- 
σις θά θώση τήν λύσι είς το ζήτημα τδ 
γελοίου. Ή άπάντησις, τήν όποιαν ϊδθ)μεν 
είς τό πρώτον ερώτημα είναι: γελώμεν,
όταν είμεθα πολλοί, όταν άνθρωποι
άποτελαύμεν ομάδα καί στνεπώς τό γε
λοίο είναι τό γέλοιο όχι ενός ατόμου 
άλλά άνθρωπίνης τινός όμάδος. Ουδέποτε 
τό άτομον, ό άνθρωπος άπομεμονωμένος, 
γελά, άλλά σύτολόν τι, συγκρότημά τι αν
θρώπινον. Εκείνο δέ διά τό οποίον γελούν 
οί άνθρωποι τής όμάδος τίθεται είς ειδι
κήν, τινά ώρισμένην θέσιν, ή θέσις δέ καί 
ή κατάστασις αΰτη καθιστφ τό άντικείμε- 
νον τούτο αντίθετον πρός τούς γελώντας 
καί επί τέλους οχι καί εύάρεστον. Βλέπο- 
μεν μίαν άνθρωπίνην ομάδα γελώσαν καί 
πρέπει νά συμπεράνωμεν ότι ή όμάς αΰτη 
γελφ διότι αποτελεί όμάδα, τής οποίας μέ
λος τι κατηγορήθη 6t0 τι. Τούτο δέ, διά 
τό όποιον γέλφ ή όμάς, καθιστφ τόν γελό- 
μενον διάφορον καί μάλλον κατώτερον τού 
κανονικού μέλους τής λυομένης είς γέλω
τα όμάδος. "Αν δέ άντιθέτως, δέν αποτε
λούν όμάδα, ουδέποτε θά παρήγετο τό γέ- 
λοι·. Ή έπιτίμησις ή αποδοκιμασία, ήτις 
είναι βνα από τά χα£«κτηριστικά αποτελέ
σματα τής κοινωνικής ζωής, clvat καί ένα 
gtQtyelQV τρύ γέλριοη είς «^βίατρς -fj μά?ι-

λον καθ' όλας τάς περιπτώσεις τού γελάν. 
Τό σκεπτόμενον όν λαμβάνει θέσιν ανιαρού 
ή αηδούς χαρακτήρος. 'Όπως δέ είναι σα
φές ότι δέν επιδοκιμάζει ή δέν ψέγει τις πα 
ρά μόνον έν τή άπόψει τής ένεργείας του 
έπί άλλον, πρέπει νά συμπεράνωμεν ότι τό 
γέλοιο δέν είναι ή απλή ενέργεια, ή τελι
κή ακολουθία μιάς οίασόήποτε συναντήσε- 
ως. Τό γέλοιο είναι ένέργεια, λειτουργία, 
ένεργητικότης, διευθυνομένη εκεί, όπου έ
να αποτέλεσμα οφείλει νά άκολουθήση, τό 
γέλοιο τέλος είναικοινωνική λειτουργείακαί 
οχι ατομική, λειτουργία, ήτις παράγεται μό 
νον έν ανθρώπινη καινωνίφ.

Διά νά έρμηνεύσωμεν λοιπόν, κατά τόν 
Bergson, τήν λειτουργίαν τούγέλοιου,άρ 
κεί μόνον ν£ καθορίσωμεν τήν φύσιν τής 
κοινωνικής χαύτης λειτουργίας, οποία ειδο 
μεν ότι είναι τό γέλοιο. *tl λειτουργία αΰ
τη, ήτις £χει ώς αποτέλεσμα ότι άνατινάσσε 
ταί τις εντός κλινοσκεπασμάτων π . χ. ή ό
τι σμικρ(νεται καί ότι κατ' ακολουθίαν τει 
νει τις νά διευθύνη έπί ώρισμένον σημεΐον 
τήν θέαιν του ή τήν διαγωγήν του καί ήτις 
προσέτι καταδεικνύειείς τούςάλλους άνθρώ 
πους εκείνο, τό οποίον πρέπει νά αποφεύ
γουν έν τή εμφανίσει των ή έν τή πράξει 
των, ή λειτουργία αύτη δέν είναι ή κοινω 
νική, ομαδική λειτουργία. Γνωρίζομεν άλλω 
στε ©τι πλείστοι άλλοι τρόποι ύπαρχουν,ο'ί 
τιν3ς δύνανται νά χρησιμοποιηθούν είτεδιά 
νά καταπιέσουν είτε διά νά δι,ευθύνουν, ο 
πως ή βία, ή κατάκρισις, ή συνολική βλά
βη, ήτυπική τιμωρία. Οϋτω λοιπόν άπό τά 
αποτελέσματα τού γελοίου, τά όποια άνωτέ 
τέρω άπεριθμήσαμεν, άπό τήν θέσιν τήν ό 
ποιαν λαμβάνουν πολλά πράγματα όμού, γε- 
λώντα καί γελώμενον, καί άπό τήν σύλλη- 
ψιν των είς τήν άντίληψιν ήμών πιπτόντων 
αντικειμένων συνάγεται άσφαλές κατά τόν 
γάλλον φιλόσοφον συμπέρασμα ότι τό γάλοι, 
ο είναι ομαδική λειτουργία. Ά πό τί όμως 
γελώμεν; Είναι ή δεύτερα έρώτησις, ή είς 
τήν όποιαν άπάντησι$*λύει τόπρόβλημα κα 
τά τόν γάλλον φιλοσοφον.Είς άντιθεσιν εύ 
ρίσκεται 0Boigson πρός τούς λοιπούς έρευ
νητάς φιλοσόφους, τούτο μέν διότι ούτοι 
δέν είχον διαχωρίσει είς τά δύο άπλούστερα 
μέρη του τό γέλοιο, τούτο δέ, διότι δέν εί
χον όιαισθανθή ότι τό γέλοιο συνδέεται στε 
νώς πρός τήν κοινωνίαν, άνευ τής οποίας 
καί έκτός τής οποίας άδύνατον είναι νά εκ 
ραγή. Έ φ ' όσον καί ή διαίσθησις καί ή κοι 
νή άντίληψις, μακράν τού νά καθορίζουν 
τήν πραγματικότητα, δέν είναι παρά μόνον 
ή ύποστάθμη τών άδιακόπως ένεργουσών 
νά περάσουν τά παντός είδουςθαύματαπροσ
«αθεϊών κοβ όσρν αΰται eivai up*
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γανα, τσ όποια κατασκευάζονται ύφ* ημών 
καί προορίζονται νά μάς καταστήσουν τάς 
έργασίας εύκολωτέρας καί τά αποτελέσματα 
τούτων βεβαιότερα, επεται ott χαρακτηριστι 
κδν γνώρισμα τής πραγματικότητος είναι ό
τι υπάρχει διαρκής και πλήρης άνανειύσις,ό 
τι είναι έξήγησις πάσης έπαναλήψεως καί 
πάσης όμοιότητος. Τό πραγματικόν είναι δη 
λαδή μόνον καί μοναδικόν.Άντιθέτως, πάν 
ότι δεν είναι ή ύπερεποικοδομή ώφελιμιστι 
κή χαρακτηρίζεται διά τής έπαναλήψεοιςτών 
αύτών εύεργειών καί τής όμοιότητος των 
πραγμάτων. Είς την ευστροφίαν τοΰ ζώντο5
άντιτίθεται τό γελοϊον τού κατασκευασθέν- 
τος, είς τήν ελευθερίαν τού αληθούς ό αύ 
τοματισμός τούκατεργασμένου πράγματρς,(3)

Έκ των γνωστολογικών λοιπόν τούτων 
θεωριών ό Bergson προβαίνων είς τήν ερ
μηνείαν τού γέλοιου άποφαίνεται κατά τό 
δεύτερον μέρος τού προβλήματος δτι τούτο, 
όν λειτουργία κοινωνική, ανώδυνος τά μέγι 
στα, άλλα δεινή, παράγεται εναντίον παν
τός όστις έν τφ προσώπο) κο:1 έν ταΐς ένερ- 
γείαις του έπισύρει τήν υπερβολικήν έπέκ 
τασιν τού μηχανισμού, τής λίαν εύκολου έ 
παναλήψεως, τού αύτομαασμού, επί τής ά 
διακόπως έν αφυπνίσει ευρισκόμενης προ
σοχής, έπί τών όλευθέρων καί αιφνίδιων 
ένεργειών, αΐτινες εξ αύτής ταύτης πηγά
ζουν. ‘Η κοινωνική λειτουργία τού γελοίου 
είναι λοιπόν να πιέαη τήν ύπερβολικήν αύ- 
ξησιν εκείνου πού δι* ημάς δέν είναι ημείς 
υί ίδιοι, άλλά διεγείρει τά πρακτικά ταύτα 
μέσα, οχρέλιμα, άλλα δίχως άξίαν. ‘Η κοι
νωνία ένδιαφέρεται διά τήν κατεύθυνσιν 
τοςύτην, διότι μάς θέλει προσεκτικούς καί 
ετοίμους νά προσαρμοσθώμεν άδιακόπως 
πρός τάς σχέσεις της. Επομένως τό γέλοιο 
i)a έχη ώς αίτίαν εκείνο πού έν τφ άτόμφ 
τό καθιστφ μή κοινωνικόν, τήν άπόσπασιν 
(τέρψιν), τήν μηχανικήν επανάληψιν, τόν 
θριαμβεύοντα αυτοματισμόν, ατού μηχανι
κού έπαργυρώματος επί τού ζώντος».

Εκ τών μορφών τούτων, αΐτινες προσέρ
χονται είς τήν συνολικήν μορφήν τού γέλοι 
ου έκ τής τέχνης καί δή τής κωμορδιας, κα 
ταδεικνύεται ότι τό γελοίο υκοπεί νά δηλώ 
ση τάς άτελείας, αί όποΐαι καί άφίνονται ν« 
καθορισθούν διά τήν ανωτέρω μόρφωσιν. 
"Ολαι γενικώς αί άτέλειαι, αΐτινες διά τών 
τεχνών είς τά πρόσωπα ήτά πράγματα 
προσκολλώνται, δόν είναι πάσαι άξιαι γέ· 
λωτος, τουναντίον ή βαρύτης μερικών 

τών άτελειών έπιόιεγείρα σοβ^ράν άντί, 
δρασιν (ένέργειαν). ‘Υπάρχουν σφάλματα ή 
αιλάναι, αΐτινες άντί νά άποσπάσουν έκΐού 

Ηόνμον Ηαττώμβτα με τήν θυνή*

θειαν ή τάς ιδιοτροπίας ενισχύουν τάς ‘ρί
ζας των έν βαθύτατη των λειτουργίφ τής 
φύσίώς μας. #Η τέχνη τάς ιδιοτροπίας καί 
τά ελαττώματα τώνάνθρώπων καί τώνπραγ 
μάτων μόνον μέ Λν σκοπόν νάτά έξετα 
σι.1 ώς ισχυρά ή τραγικά πάθη, άτινα έκά- 
στορ άτόμψ έχουν τό ϊδιόν των χρώμα καί 
τά όποια δύσκολον είναι νά είναι παρόμοια 
εις δύο άτομα. Δεν έχουν επίσης τίποτε ό
που νά δύναται νά ληφθή τό γελοίο καί ή 
κωμψδία άφίνει τήν ζωγραφικήν τό συγκνη 
τικόν τούτο είδος. ‘Η κυριαρχία του είς ταυ 
την είναι αί άνεπάρκειαι καί τά ελαττώμα
τα, τά όποια έντινι άτόμφ δύνανται νά εί
ναι τά αύτά πρός εκείνο πού είναι είς πολ
λά πράγματα. Τό κωμικόν φέρεται έπί τού 
γενικού, δηλ. έπί τού μή ίδιαιτέςω; διεγεί- 
ροντος ούδεμίαν πραγματικότητα. Άπεθύνε 
ται είς τήν ήμετέραν κακεντρέχειαν χωρίς 
νά συγκίνηση τήν καρδίαν μας.

Έν συνάψει κατά τόν Bergson τό σοβα
ρόν, τό συγκινητικόν,τό τραγικόν προέρχον 
ται έκ τής ήμετέρας προ; τήν πραγματικό
τητα, σ/εσεως,πάντοτε μοναδικόν καί άσύγ 
κριτον, έν φ τό κωμικόν παράγεται διάτής 
έπί τού πραγματικού χρήσεις παντός δπερ 
εγείρει μόνον ώφ^ειαν ή πανουργίαν καί 
ού ό χαρακτήρ ό πλέον καταφανής είναι τό 
σκώμμα ή έπανάληψις, ή όμοιυτης καί ή αύ 
τάματος αρχή. Τό γελοϊον άίομον είναι εκεί 
νο πού κυριαρχείται ύπ’ εκείνου πού ώφει· 
λε κάποτε νά κυρίαρχη.

Τό γελοίο λοιπόν παράγεται έν κοινωνίφ 
άνθρωπίνη άυντελούντος τού άτόμυυ πάν
τοτε, τό όποιον θέτει πρό έαυτού τό δι' ό 
γελφ άντικειμενον. *Η δέ αίτια τής έκρήξε- 
ως δεν είναι άλλη ή ή άντίθεσις πρός τά 
καθιερωμένα, ή καταπάτησις τής έπαναλή
ψεως τού αυτού πράγματοςένταϊς ποικίλαις 
σχέσεσιν τής κοινωνίας, καί συνεπώς μείω- 
σις καί αποδοκιμασία επιφυλάσσεται διά τό 
άντικειμενον τού γέλωτος. ‘Ο άνθρωπος γε 
λών θέτει τόν άλλον είς κατωτέραν τής έν 
ή εύρίσκεται μοίρας είς οίανδήποτε περίστα 
σιν καί καθιστφ έαυτόν εις ύψηλότερον ση 
μεΐον άπό τού γελωμένον.

*
4 4

Αί άπόψείς τού Sully (4) έξετέθησαν είς
τό διβλίον Εκ&ύ sur lc rire, τό όποιον εί
vote τό διεζοδικώτερον καί τό πληρέστερον 
έΗ τού τού γέλοιου έκδοθέντων έργων
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χωρίς νά χαρακτηρίζωντβ^ομ προεκταθεΐσαι 
θεωρίαι ατελείς ή ανακριβείς.

‘Η πρώτη καί ή κυριωιιίερα βάσις, έφ* ής 
στηρίζεται 6 άγγλος ψυχολόγος, έν τη έρεύ 
νη τού ζητήματος τείνη νά αποφυγή πάσαν 
μετά καθορισμένης ερμηνείας προσφυγήν είς 
τάς παλαιοτέρας θεωρίας 
Συγκινείται διά την μεγάλην επικράτειαν 
του γελοίου καί τής αναλλοίωτου ποικιλίας 
των μορφών του, άλλα επιτυγχάνει πάσαν 
ερμηνείαν παντός είδους γελοίου καί πάσης 
περιπτώσεως. Ουτω δε δυνάμεθα νά εΐπω- 
μεν δτι ό Sully κατά τούτο άντιτίθεται 
προς τούς προκατόχους έν τή έρεύνη τού 
γελοίου, δτι διέπεται υπό πνεύματος 
pluraliste.

Τό γελοίο δεν είναι έν καί τίποτε δεν μάς 
επιτρέπει, και πολύ περισσότερον μάς επι
βάλλει, νά ύποθέσωμεν μίαν κοινήν άρχήν 
καί προέλευσιν τών ποικίλων μορφών τού 
γέλοιου. Άναμφισβητήτως κατά τόν συγ
γραφέα μας το ολίγον ευτελές (αγενές) γέλοι 
ο, τό όποιον μάς προκαλεϊ ή ύποτιμηθείσα 
αξία έγεννήθη είς στιγμήν πλλαιοτέραν τής 
εποχής, καθ’ ήν ήρχισέ τις νά άπαντφ διά 
τού γέλοιου είς τάς όρμάς τού χιουμουρισ- 
στού ή είς τήν ακριβή σάτυραν τής κωμφδί 
ας.

Διά τής έρεύνης ταύτης μεταβάλλεται άρ 
δην τό πρόβλημα κατά τήν βάσιν τής θε- 
σεώς του καί ή μέθοδος, ήτις χρησιμοποιεί 
ται είς τήν ερευνάν. Πριν νά ερώτηση ό άγ 
γλος ψυχολόγος τί είναι τό γέκοιο καί πά 
σας ά, μορφάς του έξετάζει τήν μέθοδον, 
τήν Οποίαν θάάκολουθήσξΐ είς τήν έξέτασιν 
καί ή μέθοδος αύτη είναι ή γενετική. "Εθε 
σε πολλά ερωτήματα καί ταϋτα μάλιστα άνα 
φέρονται είς τήν καθ’ όλην Ιστορίαν τού ζη 
τήματος. Ποιοι έπρεπε να είναι οί σταθμοί 
τής έξελίξεως τής ψυχολογικής ταύτης λει
τουργίας; Ποιαι είναι κατ' άρχάς αί άρχαί 
του; «Υπάρχουν σημεία μειδιάματος καί γε
λοίου είς τα ανώτερα ζώα; Κατά ποιαν στι
γμήν τής ηλικίας του εμφανίζεται τό γελοίο 
παρά τφ παιδί; ΑΙ απαντήσεις είςτό έρωτή 
ματα ταύτα κατά τόν Sully δίδουν τήν 
πραγματικώς λύσιν τού προβλήματος, Ώς

ψυχολόγος θεωρεί τό γελοίο μάλλον ψυχο
λογικόν φαινόμενον, τήν δέ γενετικήν τής 
ψυχολογίας μέθοδον χρησιμοποιεί καί ώς 
έρευναν τού γέλοιου.

Ό  Sully έδωσε τάς απαντήσεις. Τό 
γελοίο είναι γέλοιο συγκεντρωτικόν, ένα cc 
γελοίο χορικόν». Οί πρωτόγονοιλαοί δίδουν 
ικανήν θέσιν είς τό γελοίο καί έν τή έξελι 
κτική ταύτη βαθμίόι εγένετο κοινωνικόν 
όργανον πρώτης τάξεως. ‘Υπηρετεί πολλούς 
σκοπούς, είτε διά κτυπήματος τών νεωτε
ρισμών και τών ξένων συνηθειών είτε διά 
τής δημιουργίας κοινωνικής συγκροτήσεως 
είτε διά τής έπιδοκιμασίαςτών νέων εθίμων 
είτε δι' έννοήσεως πάσης προηγούμενης κα 
ταστάσεως καί συνήθειας ή πάσης μεταβο 
λής καί προόδου, είτε διά τής χρησιμοποιή 
σεώς του έν τή τέχνη ή τή κωμωδίφ προ 
παντός, ένθα τό γελοίο είναι παίγνιον άνώ 
τερον καί απροκατάληπτον. Ούτω διαβΛέ- 
πομεν ιεραρχίαν τινά γέλοιου διά τής γενε
τικής μεθόοου όημιουργηθείσαν. Τρεις εί
ναι αί επόψεις τού γέλοιου, ή οργανική, ή 
κοινωνική καί ή καλλιτεχνική. Τό πρωτόγο 
νον, τό οργανικόν γέλοιο έν τή μορφή καί 
τφ άτόμφ είναι ή πνοή απλώς (αφελούς) χα 
ράς, ή έκφρασις τής φυσικής εύεξίας, ή εκ 
όήλωσις τής εύαοέσ ιου διεγερσεως. Ή  ορ
γανική όμως αύτη εύεργη ακότης έλήφθη 
και έγεννήθη έκ τής κοινωνικής ζωής. Αί 
κοινωνίαι κάμνουν χρήσιν τούγελοιου είτε δι 
ά νά κανονίσουν τήν εύεργητικότητα τών με 
λών των είτε διά νά άνταγωνισθούν αί μέν 
πρός τάς δέ. Τέλος ή λεπτότης τών πνευμά
των κατέστησε δυνατόν έναγέλοιο άφιλοκερ 
δες, τό οποίον, μόνον κοινωνικόν όργανον 
όν,οιακρίνει καί απομονώνει πνεύματά τινα 
ανωτέρως πως douis Hal τά έξαρτφ άπό μι-
κρι V τινα αριθμόν κατωτέρων ικανοποίησε 
ων,

Γενικώς c() Sullt[ παραδέχεται ότι τό γέ 
λσιο δεν είναι κατά τήν ‘ρίζαν κοινωνικόν 
φαινόμενον, αλλά οργανικόν ληφθέν μίαν ή 
μέραν ύπό τής κοινωνικής ευεργετικότητας 
Εθώ έχσμεν καθαρώς εξελικτικήν ύπόθε- 
σιν. ‘0  άνθρωπος γελ<? βέβαια, διότι είναι 
άνάγκαι καθαρώς όργανικαί «Υσ^βρώτερον

$3 ·



I

*4 μμμα 'Ρλλόπία

ξών καί κατανοών τά τής κοινωνίας μεταπί 
πτει εις τύ κοινωνικόν γελοίο και τέλος είς 
τό καλλιτεχνικόν γελοίο, τό όποιον είτε ώς 
καλλιτέχνης τό άποτυπώνει είτε ώς άνθρω 
πος παρατηρών τό διακρίνει.

Mix φανερά άντίθεσις παρατηρεΐται μετά 
ξΰ τών συγγραφέων. ‘Ο πρώος μάλλον τήν 

. κακεντρέχειαν (Ja m alignity  εξετάζει κα*
οδτως έρμηνειίει τό γελοίο, ό δέ άγγλος ψυ 
χολόγος στρέφεται είςτήνεξέτασιν τής ευθύ 
μου άπόφεως τοΰ φαινομένου.

Κ. Δ. ΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

~~Σημ·
(1) Τό βιβλίον τούτο ένδοξον καί ειδικόν 

είς τό είδος του καταστάν έπιγράφετο 
Le tire καί αποτελεί απόπειραν εφαρμο
γής των αισθητικών τοΰ φιλοσόφου από
ψεων.

(2) Περί τών ν^^στολογικών θεωριών 
βλ. ελληνιστί τά £ργα: χ. Άνδροΰ- 
τσου, ό Bergson (έν τή επιστημονική έπε- 
τηρίσι τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ έτος 1916), 
εισαγωγήν τού Θ. Παπαλεξάνδρου είς τήν 
αΔημιουγικήν έξέλιξιν» (έκδ. Βασιλείου 
καί "Ελλης Λαμπρίδη, ό Μπερξον καί ή 
φιλοσοφία, 1929 σελ. 15 έξ.

(3) X. Άνδρούτσον, Λεξικόν τής φιλοσο
φίας, Άθήναι, 1929, λεξ. Μέρξον -- "Ελλης 
Λαμπρίδη. ένδ. ά. σελ. 37.

(4) Τό έργον του έξεδόθη τω 19ο2, μετε- 
φράσθη δέ είς τήν γαλλικήν τω 1904 υπό 
L. Λ. terier καί άνελΰθη υπό τοΰ Bergson 
μετ' ευμενών κρίσεων εν Revue Philoso- 
phiguc, 1930, τ. II .—

ΔΗΜ Ω ΔΕΙΣ ΕΤΥΜ ΟΑΟΓΙΑΙ
(=ΠΑΡΕΤΠ0Λ0ΓΙΑ1=)

Ό  λαός συγχέει πολλάκις ομοήχους λέ
ξεις έ.Ε άγνοιας τοΰ αρχικού αυτών έτΰ- 
μου και συνταυτίζει αΰτάς με άλλας λέξεις 
αΰτώ γνωστάς—οΰτω λ. χ. τό Αίγαΐον 11ε 
λαγός—παρατυμολογών τό ονομάζει: "Α- 
γΐο πέλαγο αιγόκλημα (eaprifoqlium) 
τό μετέτρεψεν εις αγιόκλημα τήν λίμνην 
τοΰ Φενεοΰ έν Πελοπονήσω ό λαός μετε- 
κάλεσε «λίμνη τοΰ Φονηου,τήν «*Ακρό 
«Ολι» έκάλουν προ εκατόν ετών—κατά τήν 
ομολογίαν εΰρωπαίων περιηγητών «άπρό 
καλή». Καί)' όμοίαν τινά. αναλογίαν ενθυ
μούμαι προ ΐ)0 -  00 ετών οί συμπολιται 
μας Ίωαννιται τής λαϊκής όμάδος — τόν 
έν τή όχθη τής λίμνης—προς διεύθυνσιν 
τής «Κατσικάς«Λασπόπορδον άπεκά- 
λουν «Λασπόπορδον καί τόν «έσχατό- 
γερον σκατόγερον»/. καί το άνί)ος 
«βρυανία— Οβρηά και τά παρά τήν 
άρχαίαν Εΰρροιαν» ερείπια «Όβρεϊ 
κα μνήματα άντ^ΕυρσΟακά μνημεία 
(κατά τόν Άραβαντινόν). Ούτως νποΟε- 
τω» ότι και τό όνομα τής αρχαίας «ΕΛ 
ΛΟΓΙΙΛΣ* διε(ΐα')ϋη διά τής δημώδους l ·  
τυμολογίαξ Εις τό τήν ν Χ ο ο μ ψ

ράν» χωρίον: Ά λποΰ ς Ά λπουχώ ρι
αντί τοΰ Έ λ λ ο π ία  χώρα», προιρανώς 
έκ συναντήσεως πρός τό ’Α λεπού χώρι 
δά όμοιας παρετυμολογίας—νομίζω—διε- 
τηρήθη έν ΙΙΙΙΕΙΡ12 τό όνομα τοΰ μεγά
λοι» καί ανδρείου αυτής βασιλείας «ΠΥΡ
ΓΟΥ»—τή μεσολαβήσει τής λατινικής αυ
τοί» ονομασίας: Burr us αντί Pijppus =  
Μποΰρος— ΜΠΟΥΡΑΣ=άνδρείος ώς ό 
IIΥΓΡΟ Σ τών Ρο)μαϊκών χοόνων=πρβλ. 
τήν ορράσιν: είναι .ένας ΜΙ ΙΟΥ ΡΛΣ^*
ανδρείο, παλληκάρι.—

Καί τό όνομα ίσως τοΰ μυθολογικού 
ΚΡΑΓΑΑΕΩΣ ως γέροντος Έπειρώτου 
ποι μένος—μαρμαρωθέντος—κατά τήν μυί)ο 
λογίαν—ί>ιεαώΒη ίσως είς τό έπίθετον
κάρκαλο (ό) =  σκληρό καί καμμενο 
("κρέας)—διά μεταΟέσεως τών γραμμά
των: ΚΑΡΚΑΛΕΟΣ =  Κάρλαλο (5). 
Καί. άλλας πολλάς αρχαίας ονομασίας καί 
λέξεις διετήρησεν ό ελληνικός διά τής πα- 
ρβτυμολογίας—περίών εν άλλη εόκαιρίςι,

ΠΑΡΙΣΙ, Ν, Γ, ΔΟΣΙΟΣ, δ - 9
(’Iwevvtrns)
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ANTI® ESE IS '
ΕΙπεν δ Δίας: για φέρτε μου πηλό 
Νά πλάσω, επά στον άγιο μου οργασμό 
Τάνθρώπινο κι* εγώ δημιούργημά μου»
Κατ’ εικόνα καί κατ’ όμοιο)μά μου.
—Κι3 άνασκωμποίχίηκε ό Θεός κι9 έστάθη 
Σκυφτός μπροστά στη θεϊκή του σκάφη 
Κι9 Ιδροκοπάει, κι9 πλάθει κι’ ξεπλάθει ,
Καί τά μέλη τορνεύει κι’ τά βάφει.,.
Καί μόλις τό έργο του έφερε σέ πέρας 
Βλέπει.., καί τι νά ίδη δ καλός Πατέρας!
Ξόανο προβάλλει 6 ’Άνθρωπος προστά του»
Κατ’ εικόνα καί κατ’ ομοίωμά του 
Μ9 όλης της ποταπότητος τη γύμνια 
Καί μέ την ηθική του τήνάσκήμια 
Κ ι’ ώς τον κοιτά καί μένει εκστατικός 
Ψηλά μεσ’ απ" τά ’Ολυμπία του λιμέρια,

; Νά—χαμογέλασε ό Δημιουργός.
Καί τρίβει από ευχαρίστηση τά χέρια!

. Κ ι5 ειπεν δ Ποιητής: ζητώ σας χάρη!
.1 Γ ιά φέρτε μου χαρτί καί καλαμάρι

• Μ’ δλη την ησυχία καί μέ τό πάσο 
Ποίημα νταντελένιο νά σάς φτειάσω»
Καί, μέ τής ’Έμπνευσης την αστραπή 
Ποια θέση νά κατεβάσω έπά στή Γη,
Κ ι’ ιδρώνει κΓξιδριόνει γιά τή λέξη 
Καί τρέχει εδώ τή ρίμα νά διαλέξη .
Καί τρέχει, εκεί τό επίθετο νά βρή,
Καί μοχτά καί δουλεύει όσον μπορεί 
Γ ιά νά στήση, σά μαρμαροκολόνα 

• Ώραΐο μνημείο, τό ποίημα στον αιώνα.
— Καί μέ μιά ανησυχία τυρρανική 
'Ένα προΰ’,νό κάθεται καί κυτάζει 
Τό μνημείο που δεν τον ενθουσιάζει 
Κι’ουδέ τά γούστα πια ικανοποιεί.
— Κ α ί u e v a  κ ίν η μ α  ο λ ο  μ εγ α λ ε ιό  
Σ ω ρ ιά ζ ε τα ι τό  π ο ιη τ ικ ό  μ ν η μ ε ίο /.. .

. *Αθίίναι Α ύγουστος 1930 Γ ΙΩ Σ β Φ  Ε Α ΙΓ ΙΑ
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΚΙΦ ΡΟ ΝΑ
Ε / Ρ ,

Πώς λέγανε οί otox.otT.oi τις περίφημες 
Fausses—lnaigres, πού είχανε τάση πέρα
ση στες αυλές τών βασιλιάδων της 
φοάντζας και είχανε ξετοελλάνει 
τον άπιστον εκείνο Ταλλεϋράντι; Είχανε 
πλουτίσει τη γλωσσά τους τήν τόσο τρισε- 
πίλεπτη μέ καμμιά λέξη αντίστοιχη προς 
την τόσο χαριτωμένη και κοσμική των 
Γάλλων; '

Ό χ ι  από άλλη διάθεση— μεταφραστι- 
κή·—,μά άπό φιλο?ωγική περιέργεια θά  
•θυμίσω στους αναγνώστες μου μι/:ν όμοο- 
φην επιστολή τού Άλκίφρονος —τών έν 
Κορίνθφ εταιρών προς τάς εν ’Άστει.

Στην επιστολήν αυτή, τεχνουργημένο 
αττικό πετράδι, γιομάτη κουρκυυσουρειά 
και ζήλεια για τή Λαΐδα, πού τότε εΤχεν 
αρχίσει τό γλυκοχάραγμά της τό «εταιρι
κόν», διαβάζουμε: «...ένδεδυμένη μέν γάρ 
εύπροσωποτάτη έστίν, έκδύσα ' δέ όλη 
πρόσωπον φαίνεται, ο ύ τ ε  κ α τ ά ξ η- 
0 ο ς ,  ο ύ τ ε  κ α τ ά σ α ρ κ ο ς , 
ά λ λ 5 ο ϊ α ς λ έ γ ο μ ε  ν ή μ ε Τ ς 
ί σ χ ν ε γ χ έ λ ο υ ς ». ‘Ιδού λοιπόν οί 
προγονικές μας F nm srs -  niaigrcs! Και 
κάνεις άς μη μου κατηγορήσει εθνικισμό 
....λεξιλογικό, άμα γράψω, πώς άν είναι 
ή fauses—maigre χαριτωμένη, τρισχαρι- 
τομένη θά γένη ή ίσχνέγχελο*. Γ0  λεπταί
σθητος μέ λίγη προσοχή θά δη τήν αι
σθητική της σύνθεση: Ταιριασμένη από 
τό ι σ χ ν ό ς  και έ γ χ ε λ υ ς φανερώ
νει τήν αδύνατη, τή λιγνή, μά οχ*· όπο- 
κρουστική, ξεραγκιανή, στέγη, όπως λέει ό 
λαός—εκείνη πού μοιάζει μέ τό χέλι, πού 
είναι λιγνό, μά γιομάτο, χωρίς εσοχές 
ώςκαί εξοχές.’Ίσως ή λέξη νά κρύβη κάποι 
εΐφισνεία—Βέβαια τόσο λεπτή! ’Άς μήν 
ξεχνούμε, πώς ή άνασκοπή αυτή μάς έχει 
φέρει στην καρδιά τού κόσμου, πού κυ
βερνημένος από τό σοφόν αττικό μέτρο

καλλιεργούσε τό ύφος του τό λαμπρό» χω
ρίς τό ά£ίό του στήν Ιστορία τού πολιτι
σμού, ούτε ακόμα στήν ιστορία της Ιλα
ρής Γαλλίας τής εποχής τού Ρακίνα καί 
τών Λουδοβίκων.

’Ά ς συμπληρώσω αύτά καί ιιέ μια λεξι- 
κογραφική πληροφορία. Ή  λέ£η ίσγνέγχε- 
λος εΤναι αθησαύριστη τόσο στόν«Εοοικο 
Στέφανον, όσο καί ατά κατοπινά λεξικά.

Λ tji
Η

Καί acos ού ό λόγος για τον Άλκίφοονα 
θά γράψω καί κάτι άλλο, πού μάς χαοί- 
ζει ό αρχαίος επιστολογράφος σχετικό μέ 
κάποιον περασμένον στά χρόνια, παρελη- 
λυθότα τό μεταίχμιον, όπως θά έλεγεν ό 
πικάντης 6 Λουκιανός, πού δέν τό είχε σέ 
καλό ν' άφήση στή μνήμη τών ανθρώ
πων τις νεανικές του νίκες άνέννιχτες από 
τις γεροντικές του χυλόπι,ττες. 'Έναν τέτοι
ον τύπο μάς ζιυγραφίζει δ Άλκίχροων σέ 
μίαν επιστολή του, γραμμένη τάχα από τή 
Λεόντιον, τήν πεοίφημην εταίρα, προς τή 
φίλη της τή Λάμια,τή νικήτοα τού ά' ίκητου 
Δημητρίου τού Πολιορκητού,,Γράφε.ι ήΛε- 
όντιον γιά τό γέρον εραστή της, οτι «ο ύ - 
δ έ ν  δ υ σ α ρ ε σ t  ο τ ε ρ ο ν μ ε ι- 
ο α κ ι ε υ ο μ έ ν ο υ  π ρ ε σ β  ύ τ ο  ν», 
Καί συνεχίζοντας μάς τον στολίζει, όπως 
υεοικούς αιώνες άργότεοα ή ωραία κοεο- 
■λή τον άμοιρο Baudelaire. Τον έχει τόσο 
βαρεθή! « Μά τ ή ν  Α φ ρ ο δ ί 
τ η ν » ,  γράφει « ε ι w Α δ ω ν ι ς ή ν 
ή δ η έ γ γ ύ ς ό γ δ ο ή κ ο ν τ α γ ε- 
γ ο ν ύ) ς έ τ η ,  ο ύ κ ά ν α ύ τ ο ύ ή- 
ν ε σ χ ό μ η ν φ θ ε ι οι. ώ ν τ ο ς κ α ί  
φ ι λ ο ν ο σ ο ύ ν τ ο ς κ α 1" κ α τ α -  
π ε π ι λ η μ έ ν ο υ ε ύ  μ ά λ α  π ο 
κ ο ύ  ς , ά ν τ ί π ί λ ω ν ». Καί δέν 
αρκεί πού ό γέρος φίλος της φορεϊ. αντί 
σκούφο 1 ακατέργαστα μαλλιά — πόκουο. 
Σωκρατίζει! Ειρωνεύεται! Καί έχει τόσο



ξεμιοραθή που για νά μη διαφέρη στο τί
ποτα από τον Σωκράτη φο>νάζει Ξανθίπ
πη τη Αεόντιον και σέ κάποιον. Πυθοκλέ- 
α έχει δοόσει τ9 όνομα καί τή θέση του 
-Αλκ$ιάδου. Ώρισμένιυς άν ό "Αλκίφρων 
ήθελε να μάς παρουσίαση τή Αεόντιον σο
φή, μιαν από τις precieuses του Μολιέ- 
ρου, θά έβαζε στο στόμα της τά λόγια του 
Σιοκοάτους: « έ ν  ε τ ε σ ι ν  έ β δ ο μ η  
κ ο ν r α ο ύ δ 9 ά ν ε ι ς  λ ά θ ο ι 
μ ω ο ό ς ώ ν ». Και ό γέρος φίλος 
της από καιρό τά είχε περάσει! Κοντά 
στ* άλλα και ζηλιάρης. Ή  Αεόντιον είχε 
κάποιον παιδικό φίλο, τον Τίμαρχο. Και 
έκεινος τής ζητούσε νά μή τον βλέπη. ΙΙώς 
νά γίνη αυτό; “Εκείνη τρελαινόντανε γιά 
τον μειρακιευόμενον γέροντα δεν είχεν 
δρια. Νά μή βλέπη τον Τίμαρχο! — γρά
φει μέ σπαραγμό στήν πιστή φίλη της. 
"Από κείνον ένα βράδυ, ξεχασμένη στήν ά 
γκάλη του, εδιδάχτηκε τήν«πρώτην Άφρο- 
δίτην». Τής πήγαινε χίλια καλά, «ά λ λ ά» 
—καί άς μή συγκίνησή ό ευαίσθητος ά- 
ναγνιόστης μου, πού ό στεριοθεμέλιο>τος 
εριοτάς του βαστιέται μέ τά δώρα— « τ ά 
μ ι κ ρ ό τ α τ α  π ρ ο λ α μ β ά ν ε ι  
τ ά ς ώ ο α ς , ι ν α μ η δ ε ι ς φ θ ά ·
ο η μ ή γ ε υ σ ά μ ε ν ο ς ».

*
“Άπειρες όμορφες σελίδες μάς χαρίζει 

ό “Αλκίφοων, ό καλύτερος αρχαίος επι
στολογράφος. Μέ τό αβρό του γράψιμο, 
τό γλυκό καί χαριτωμένο και περίτεχνο

Έλλ««!«

μάς ξωγραφίςΗ*σέ πλαστές επιστολές τόν 
ιδιωτικό και ξέχωρα τόν ερωτικό βίο μέ ύ 
ποδέσεις παρμένες από τήν άττική καί τή 
νέα κωμφδία. Είναι κρίμα πού για τή 
ζωή του δεν ξαίρουμε τίποτα— ακόμα καί 
γιά τήν εποχή τής ακμής του ακριβώς. Οί 
εικασμοί των Φιλολόγων τόν φέρνουνε λί
γο πιο ύστερα όπό τόν Λουκιανό, όχι άρ 
γότερα από τήν τρίτη εκατονταετηρίδα. 
Τιυρα έχε σβήσει πια από καιρό ή ή ρ ω- 
ΐκή ε π ο χ ή  τ ώ ν Έ  λ λ ή ν ω ν, πού 
λύτρωνε τήν τραγική τού Νίτσεψυχή. ‘Η 
Κασταλία ανήκει σέ νέους Απόλλωνα;, 
Καί ή λ α λ έ ο υ σ α  π α γ ά  ποτίζει 
τά σμιλευτά επιγράμματα τού Ρουφίνού, 
τόν έρίστισμό τού Μελεάγρου, τήν Κόμη 
τής Βερενίκης τού Καλλιμάχου. Καί 
ό επιστολογράφος μας ζή σι ον κόσμο τού 
ελληνιστικού πολιτισμού, στο πλαίσιο to ύ 
έροπισμού καί τής ανησυχίας.. Οί Θυμό
σοφοι καί οί δειπνοσοφισταί θά συζητούν 
εκεί τά προβλήματα τής ζωής κοντά σ9 έ
να γαργαλιστικό φαγητό καρυκευμένο μέ 
γλώσσες αηδονιού. Θά πνίγουνε τήν ανία 
τους στο ρούφηγμα ενός ξέχειλου ποτηρι
ού. Καί θά ζητούνε τή λύτρωση από τις 
ανησυχίες τους στά αβυσσαλέα μάτια ενός 
αΐσθητικούκοριτσιού.«Ένα ωραίο πράγμα 
είναι μία αίιόνια χαρό.»— είπεν ό πλαστι 
κός Keats.

Ε. Π. Φωτιάδης.
(Σημ. Τήν πρώτην έπιστολή πολλοί τή 

νομίζουνε τοϋ ψβυδαλκίφρονος).

Α Λ Η Θ Ξ ί Α
Τήν 'Αλήθεια δέν τήν βρίσκεις πετάμενη μές στο δρόμο.
—Ποιος πετ άζει τά διαμάντια, ποιός τρελλός μές στά σκουπίδια;— 
Τή σκιάτης σκλαβωμένη στον άγελαστο τό Νόμο, 
τόνομά της χαραγμένο θά τό βρής οχ ά δαχτυλίδια 
τής Ζωής και της 'Αγάπης καί του Πόνου, τόσο μόνο.
Πειό πολλά μήν περιμένης, πειό πολλά νά μή ξητήσης. 
άπ' τή Σίβυ?νλα πού στέκει μπρος στης άβυσσος τή θύρα 
Γιατί τάνθη πού δέν ξέρεις, δέν μπορείς νά τά ρωτήσης 
πούθε πή ρα νε τή  χάρη, πού τά βρήκανε τά μύρα 
πού σκορπάν καί σου γλυκαίνουν τή ξα>ή— πριν ξεψυχήση.ς

TAKHS ΪΙ&ΜΟΠΟΥΛΟΕ



ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΘΥΣΙΑ π
ΔΡΗΜΗ ΕΙΣ ΠΡΗΞΙΜ

Σ Κ 9  Ν Η Ζ/
(Μιαίνει ή Λουΐζα)

(Γυναίκα ωραία, νεα, ντυμένη μ1 ε 
να μαύρο φόρεμα καπέλλο μαύρο μέ 
πλατειά μπόρ, μέ μια μαύρη μεταξω
τή κάππ—φορεί μικοο μαύρο φΐογκά 
κι στό κολλάρο τής άσπρη; μπλούζας 
της. Μόλις περάση τό κατώφλι τής 
θύρας τού βάθους, όρμα κατ’ εύθεί- 
αν προς τόν Μάρκον, δστις μ* έστχυ 
ρωμένα χέρια την περιμένει ατό μέ
σον τής σκηνής,*τόν άρπάζει στα χέ
ρια, ΟφΙγγεται έπάνω του, χώνει σχε
δόν τό πρόσωπό της στό πρόσωπό 
του)

Λ ου ΐ ζ α . - Γ  ιατ'ι φεύγεις;
Μάρκος.—Για νά μή σκοτωθώ.
Λουΐζα.— Νά σκοτωθής; Γιατί;
Μ άρκος— Γιατί δεν θάηταν δυνατόν 

νά ζήσουμε πλέον μαξΰ. πρέπει νάτό εΐξευ 
ρες!

Λουΐζα.—(πετάζουσα απάνω σ* ένα 
| κάθισμα τήν κάππ της κΓ έοχομένη 
ί σιμιιά του) Τι θέλεις νά εϊπής Μάρκο;

Μάρκος.—’Ακούσε, Λουΐζα, πρέπει 
νά όμιλήσουμεήσυχα και νά συννενοηθούμε 
ήσυχα. Γ ι’ .αυτό όμο>ς πρέπει νά μ5 άκοΰ- 
σης ήρεμα και μ3 όλη σου την προσοχή—

1 πιστεύεις ότι σ3 αγάπησα;
Λουΐζα.—’Ακριβώς γ ι’ αυτό τώρα, 

Μάρκο, μουρχεται παραφροσύνη στο κεφά 
λι και δέν ξέρω πώς νά τά εξηγήσω όλα 

ί αυτά* γιατί θέλησες νά φύγης; Σήμερα 
πουναι ή ήμερα τών άρραβά)νο)ν μας; 

i  Μάρκος. ΤΊ ευτυχία τής αγάπης μου
^ (συνέχεια καί τέλος)

1

, f ,Γ· ΠΕΛΛΕΡΕΧ

δέν σου άρκούσε, ;Λουΐζά*, κι* ήθελες νά 
, γενής γυναίκα μου. Γνωρίζεις ότι πολύν 
καιρόν έναντιώθηκα σ’ αυτό—i>δίχως πο
τέ νά καταχρασθώ την φιλίαν τού σπητι- 
ού σου, Είναι αλήθεια;

Λ ο υ ΐζ α .—Να ί;—
Μ ά ρ κ ο ς .—Τότε γιατί δέν σ’ έφθανε ή 

αγάπη μου, νά είσαι έρωμενη μου και θέ 
λησες νά γενής γυναίκα μου!

Λ ουΓζα.— Στιγματισμένη ήθελες, λοι
πόν, νά ζώ, Μάρκο στήν πόλιν, ώς μια ί  
ρωμένη σου;

Μ α ρ * ο ς .—"Ωστε μονάχα γ ι' αυτό τό 
στίγμα όλους τους καιρούς έδίσταζες; 

Λ ο υ ΐζα .—Ν αι—
Μ ά ρ κ ο ς .—Άλλ’ εγώ σ' άφησα νά εν- 

νοήσης— είχαμε τόσα συχνομαλοόματα— 
τόσα γράμματα τόσες μικροφιλονεικίες! 
Σ 5 άφησα νά έννοήσης, πώς άν δέν ήθελες 
μεταξύ μας έναν κρυφόν έλεύχθερον έροχτα, 
δέν ήθελα ούτε νά σέ καταχρασθώ μέ 
'ψεύτικους λόγους, ούτε νά σέ κρατώ μ’ ά- 
πατελές χιποσχέσεις. Δέν είναι αλήθεια 
Λουΐζα:

Λ ο ν ΐζα . —Αλλά Θεέ μου, Μάρκο, τι 
είναι λοιπόν όλοι αυτοί οί προλογοί σου 
και όλες αυτές αΐ ιστορίες σου; Ψές βρά
δυ, προψές βράδυ εΐμεθα αγαπημένοι ευ
τυχείς σαν πανδρευμένοι. Τίόρα* τι είναι 
αυτά πού μου λές;

Μ ά ρκος.—’Όχι. Δέν εΥμε8« κΓ οί δυ- 
ό ευτυχυσμένοι. Έ γώ  ήμουν ένας δυστυ
χής ενθυμείσαι—Έβογγοΰσεν ή χ|)υχή μου, 
και στέναζεν εις την αγωνίαν της. Μ’ έ- 
ροιχούσες τι έχο>. Και σου έλεγα υποφέρω, 
δέν έπρεπε νάοθης!

Λ ο υ ΐ ζ α , - 3' Εκαμα κακά πού ήρθα; *• - i *
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Μάρκο, μ ίλεγχεις;
Μάρκος.—Ναι' διότι ?γινε σκάνδα

λο που δεν τό ηΰέλησα», οΰτε'τό προύκάλε 
σα εγώ Λουΐζα, αχούσες — εζητησες. ενα 
τετελεσμενον γεγονός και μίαν λΰσινίκβια 
οτικήν του γάμου μας,

Λ θ \/ίζ α — Διότι a' άγαηοννα!
Μ δ ρ χ ο ί · ~ ν°Χ ι;\
Λθ\>ιζ«*-τ·<ά)ιτ. σ’ άγαηοΰσα λοιπόν;

9 Αχάριστε!
Μ άρκος— *Όχι* (έξάπτεται) β υ μ ψ  

ϋονκτό xaXowαίρ',τι τράβηξα πέρυσι! Θύμή ' 
σου δη  κινδύνεψα ' νά. χάσω, χαϊ τη ζωή 
μου χαϊ χόμυαλό  μου, θυμήσου χϊ φρι-· 
χχή άρρώσζΗα τράβηξα— μήνες σχδ χρεβ ' 
βάη τής άγωνίας, Ρώτησες, ποτέ τά£α' 
γιατί;

Λουΐζα. — Δεν ξέρω,—
Μ άρκο$—(μέ Λάθσς αλλά πονβμέ·

να) Τώξερες! τώξερες, Έϊξευρες δη  σ' 
άγαπανσα τρελλά, δχι είχα χάσει χόν 
νουν μου πλέον γιά σένα, Κ ι '  δσο ήθε· 
Χα να, χλειοθώ σχδ πάθος μου με χόν έαυ- 
χόν μου , νά τό θάψω μέσα μου, νά φύγω 
απ’ Ιδώ, νά σ£ λησμονήσω— κι* άρχισα 
να κόβω χάθε σχέσιν με τό σπήχι σας 
χαΐ τον άδελφό σου, έσύ Ιζήτησες με χά- 
θε τρόπον νά διπλασίάσης τές φλόγες 
χο,\ χες άγωχίες που θά μάς χατέτρωγαν 
(με χαμηλοτέραν φωνήν καί κ υ τ τ ώ ν  
τας την ατά  μάτια ) Είναι ψέμμανα οχι 
έφυγες τότε τάχα γιά τή> πρωτεύουσαν 
τάχα για δουλειές αοι;

Λου·£·ζα.— (κάτωχρος) Τί θέλεις 
ν ϊ  ’πής;

Μάρκος.— Έζήτησες μονάχα χήν 
καρδιά χήν Ιδιχήν μ ιυ  νά τρελλάνης. Νά 
μού Ιξερεθίοης χήν ζηλοτυπίαν, χήν άγω- 
vlav,— νά μέ βιάσης σχόν γάμον μας 
που Ιζηνσνσες. Αυτό δεν τό χατώρθωσες.

*Αλλά χατώρθωσες κάτι άλλο. Ή τα ν  
ή θλίψ.ς μου τόση που χινδύνεηα νά πε- 
θάνω,

Λφυ*1·ζ« .— *Έχαμα άσχημα γιατί α'ά 
γαπονσα χι* ήθελα νά γενής διχός μου;

Μ ά ρ κ ο ς .— Κ ι' όταν έλαβες χό τελευ
ταίο μου γράμμα, που σου έγρ. ψα ίχεί 
κάτω δχι μπορείς νά θεωρής πλέον ώς χά

ΈλλοπίχΤυ»*·' ' 11Γ1Γ1 ·Υ mmmmmmrnmmmmmm

ποιον περααχιχήν έφημερον χήν γνωειμίΖ 
αν μας—τί έχαμες;

Λθυ*('ζα.— Έπέσχρεψα ίδώ» 
Μ & ρκος.—ΙΖότε;
Λου*ί*ζα — (ταραγμένα) *Υστερα ά· 

ηό λίγον καιρό,
Μ άρκος*—*Γστερα άπό βνα μήνα,—  

Αίγες μέρες αν καλά θυμάμαι, ύστερα ά- 
. πό χήν άναχώρησιν τού Καράλη από I- 
κεΐ.—
’ Λου*&'ζα.— (με-ταραχήν άλλά συγ- 

κρατουμίνην) Θυμάμαι.... άλήθεια— ό 
X, Καράλης ήρθε λίγες μέρες πρωχήτερα 
— 'Αλλά χϊ σχέσιν έχουν δλα αυτά Μάρκο 
με τήν άγωνίαν που εΰρίσχομαι χώρα;
Έ σ υ  θέλεις νά φύγης, Για χϊ θίλεις νά
φύγης;

Μ ά ρκος .— Γιατί δεν μπορής ούτε γυ· 
ναΧχα, ούτε άρραβωνιασχιχίά μον^νά yt-
Υ1Γ'

Λ ου·(·ζα .—(άναπηδώσα)Λ/ 
Μ ά ρ κ ο ς .—(κυτώ ντα /τη ν  στ ά μά

τια )
Λ ου·(·ζα.— Κι Ιγώ πού σ' άγαπώ 

'Ε γώ  πού Ιθυσίαοα γιά σένα δλα, ολα— 
χαϊ χήν τιμήν μου; *Εσαι λοιπόν ένας 
η>εύσχης, ένας άθλιος; μου λές ενα τέτοιο 
πράγμα τό πρωΐ μιας ννχτειάς, που ή
μουν δική σου; θέλεις ι ά μέ Ιγχαταλεί-
mie—J ;

Μ άρκος. -  Ακούσε Αονι^α, ’Εγώ ό· 
πέφερα πρωτήτερα πολύ, I ώστε λοιπόν 
χαι ήρεμος και αποφασισμένος νά είμαι, 
'Αλλά όέ^ θέλω >ά βγω &π' έδώ μέσα, 
δίχως νά Ιόή; καί σύ oU bixaia φεύγω 
χαϊ δίχαια χάνω. — "Αχούσε λοιπόν, '£ -
γύρισες άπό χήν πρωτεύουσα χΓ vaxcga 
άπό τό γράμμα μου ίχεΐνο, έπρεπε νά 
μου σεβααθής χαϊ τή γαλήνη τής χαρδϊά; 
μου χαϊ τήν αγάπη μου. 'Htuv χόσ\>ι Ιό- 
γοι/... Άλλα συ τότε ακριβώς, άμα ήρ· 
θες Ιδώ θέλησες όιπΑ-.τερα νά μέ ξετρελ- 
λάνεις. 'Άπλαωες δλόγνρά μουεναθανι-  
Χηφόρο, σαγηνευτικό, άκαταμάχητο δίχτυ.
'Όπου θά πήγαινα, >)σουν μπροστά μου, 
Σ ’ οποίο σαλόνι θάμπαινα θά σ ’ εν ρίσκα, 
Σ' δποιον χορό νά πλησίαζα ήσουν έού 
πρώτη, δίχως^χίποτζ νά στοχάζεσαι, τίπο
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τα νά προσεχής, μ  ον άρπαζες σχεδδν διά 
τής βίας Εναν πρώτο χ< ρό, Μ  ον εοφιγγες 
χά χέρια— μου άφινες το κορμί οου Ιπάνω 
μου— μου ξετρέλλανες τδ νοΰ xal τδ κορ 
μι. Κ Γ  δμως πάλιν έγώ καί νούν ακόμη 
είχα κοά έντιμη καρδιά νά σου λέω, Φ^ν- 
γω μην έλπιζεις τίποτε από ίμένα, 9 Εγώ  
δεν μπορώ νά πανόοευ&ώ, *Έβλεπα τες 
ψυχές μα; Αντίθετες— τδν χαρακτήρα σου 
τόσον Αντίθεχον Απδ τον δικόν μου — τό- 
σον φιΐάρεσκον! Τόϊςερες άτι σε νποπχευ 
όμονν,,. *βσν ομω; έννοούσες νά μή μ ’ά 
φήοης μιά στιγμή νά σκεφθώ. — "Αμα 
dhv μ- Εβλεπες μου Εγραφες, Μόλις ελ ν  
τρωνόμουν άπό zb μεδυσηκδ δίχχν τών 
ματιών σον, εϊχσ ■■■’* θονα,ηφόρο μεθύσι 
τών γραμμάτων ; . νά μή ήονχάσχ\ 
ποτέ ή ψυχή μου J χασα τόν νουν μου, 
%ήν ίργχσίαν μου τάς άιχολίας μ ο υ — δ- 
λα! κΓ δμως xal πάλιν άγωνιζόμονν νά 
γλνχώσωκύ σένα xal μένα—χ ι* είχα τδ 
^άροος νά σ’ αποφεύγω. Λέγε μου όμιλώ 
Αλήθεια ή οχι;

Λ β υ 'ί 'ζ# . — "Ησουν πάνχοτε Ενας I- 
γ ω ισ τ ή ά δ ιχ α  ζηλότυπος...

Μάρκος.—(μέ πένθιμον μειδίαμα,/
Ναί;*.. Τώρα τελευταία σου είπα δχι θά 
φύγω οριστικά Απ* έδώ, για νά χωρ:- 
στοΰμ; μιά για πάντα, Τότε έζήιησες νά 
μ 3 Ιδης έντελώς μονάχον χι’ ήρδες Ιδώ 
μιά νύχτα*..

Λ θο·(*ζα .— ( κρατούσα τό κεφάλι 
ΟΤά χέρια της) Κι* Εγινα δική σον! Κ ι9 
Εκαμα την ύπερτάτη, θυσία πόυχει νά δώ 
ση μιά γυναίκα π 1 Αγαπάει — σου δόθη 
κα..,

Μάρκος.—(έντονα, σφραγίζοντας 
τό στόμα της μέ τό χέρι του) Σώπα! 
Λου*ί*ς«.— Γιατί σου Αρνήθηκα χίπο· 
tec;

Μ άρκος .— Λνσχυχώς x il γιά rob; 
δνό μας δχι— Αιότι και γιά μένα Ιστά· 
θη Αδύνατον πλέον κι0 Εξω Απδ κάθε άν 
θρώπινον νόμον ν* Αγωνιστώ xal νά> σου 
Αντιοταΰώ περισσότερον*

Λου*£·ζ&—Καί τώρα θέλεις νά φύγης; 
Κα\ οχδ Οπήχι μου που πέφτει ή όνατν* 
χία xal (5ti/« u/ Τό οχάίαίον Ιβονϊζι, *Ο

(5ο^αβώνας tfjt  Μαρίας ίϊιΧύ&η..,· ΛΙν
συλλογιέσαι λοιπόν Ιμένα που με στιγμαχί 
ζει; σήμερα, ημέρα τών αρραβώνών μας; 

Μάρκος.— Τδ στίγμα φοβάσαι; 
Λου*6"ζα.— μήπως είναι μικρό; 
Μάρκος.— (έπίσημα) Α λ λ ά  τότες 

Ιγώ , Λου'ί*ζα, γιατί νά καλύηκο το στίγμα 
τδ Ιδιχόν σου, ;αά τό όποιον Ιγώ δεν σ* 
Ιβίασα, μ ’ Ενα στίγμα Ιδιχόν μου τδ όποϊ 
ον έν γνώσει θ 9 Αναλάβωγ

Λ ο υ βς*ζα.— Τδ στίγμα υα ήρθα σπήτι 
σου;

Μάρκος.— (ήσυχα τραχειά) "Οχι, 
(π α ΰ σ ις)’-άλλά δτι έόέχθης στο δωμάτιό 
σου τδν ΚαράΧη κάποτες,.,
Λ ο»· . "Α! 9Ε γ ώ; Έ γώ \ Πότε; 
(νευρικά) ’Ό χ ι. ^4ύτό είναι ενα ιμέμμα 
(όυνατώ τερα) είναι^ενα ψέμμα , Μάρκο] 

Μ ά ρ κ ο ς .— ’Έκαμες θυσίαν τότες,— 
Ά λ λ 9 ά Καράλη- δεν είχε καν ιδέαν γιά 
σχέσεις άλλες έξδν άπό περαστικές,.,, 

Λ ο υ  £·ζα.—(μ* άγω νίαν κα ι χαμηλό 
Τβρα τώρα) Μάρκο, γιατί μέ βρίζεις;

Μ ά ρ κ ο ς .—Κ ι* άμα είδες ότι οβννει 
κΓ ή υπόδεσις Καράλη, ξαναγνρισες αέ 
μένα,— Λον'ί'ζα, το)ρα θέλεις νά πάρω 
τδ στίγμα σου έγώ γιά νά μή οτιγμάτισ&ής 
έσύ\.,,

Λ ο υ 'ί 'ζ α .— (μ* Ικετευτικήν ά γω ν ί-
αν) ’Αλλά είναι ψέμμα αντδ Μάρκο! 
Ψ έμμα—σ’ δρκίζομαί πώς ο9 ά γ α π ώ ΐ ,φ  
Σ ' Αγαπώ!— είναι κρίμα νά μου φέρε
σαι Ετσι!— Σ * Αγαπώ),., εϊναΐ ψέμμα «ν
το πού μου λες,

Μ ά ρ κ ο ς .— Ψέυιμα\
Λ ο υ 'Γ ζ * .— (ώ ς ίκνβυριζομένη) 

Ψέμμα  ( χ α ν δ ε υ τ ικ ά — έξαλλα) "Οχι 
Ισένα Αγαπώ, ίσένα Μάρκο!

Μάρκος. — εϊνε ^έμμ α \
Λου·(*ζοι·— Ψέμμα!  .Σου τ* δρκίζομαί 
Ό ^Μ άρκος πρ οχω ρ εί ήσυχα  κι’ άρ- 

γά ώς τό π α ρ α π έτα σ μ α  τής θύρας καί 
φωνάζει)

Μάρκος·— Κύριε Στέλλιο Καράληί 
(μπαίνει ό Κ αράλης κ α ι π α ρ α π ί

σω στεκόμενος ε ίς  τό  βάθος ό Λου
κιανός»—)

M9pKQf*— 2lrf ψΜπ ηου μάς ένώνει,
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Σ τ δν^τάφο της μ  ηχερά σου, που ξέρω δχι 
την άγαπούσες τρυφερά—Στελλιο ή γυναΧ 
χα αυτή υπχ\ρξεν ερωμένη σου πέρυσι:

Ή  Δου'ί*ζα είς βναγώνιον έξαγρί- 
ωσιν με συνεσπασμένα τά χέρια κυτ 
τάει τον Κάραλην, σαν κρεμασμένη 
από τά μάτια καί τά χείλη του) 

Καράλης.— σιγανά κι* ήσυχα— 
δίχως ν ά την κυττάει πέρνει τον 
Μάρκον άπό τον βραχίονα)
Π άμε , Μάρκο—(και προχωρεί προς 
την Ουράν)

Λ ο υ 'ί ’ ζ α — *Ατιμε! γιατί τώκαμες αν- 
Τά;

Καράλης. — *Ελα Μάρκο πάμε 
Λ ο ίΓ ί'ζα .— *Αλλά ψεύδεται, Μάρκο— 

μην τον πιοτευη&! Αυτός είναι μια ψυχή 
παραλυμένη δίχως κανένα§ίερό καί δσιο. 
(Ό  Καράλης τήν κυττάει καί μειδιά 
είρωνικώς άλλά δχι χυδαία ούτε μέ 
πρόστυχον έμφασιν) (στόν Καράλη) 
Λέγε, λέγε^ά» είσαι τίμιος άνδρας, λέγε 
είναι άλή&εια ij ψέμματα;

Καράλης.— υάμε Μάρκο 
Μάρκος.— νΟχι χυτταςε! (βγάζει ένα 

γράμμα) αυτό ^Iv.it το γράμμα που του 
Εγραψες άμα Εφυγε. Τέλεκυνει (μέ πι
κρόν χαμόγελο) μ& την φ,άσιν—«κι* ο- 
μως Εκαμα την ύπερτατην θυσίαν για οέ* 
να», eO «σένα· αυτός είναι δ Στέλλιος 
Καράλης. Ι \ά 'μένα  τι είχε μείνει;

(Η Λου'ί'ζα, έκλυτη ώ;  λιποθυ
μούσα άναγέρνει σ' ένα κάθισμα. 
Έ ν .ώ  άκούεται δαιμονισμένα ό θό
ρυβος τής μηχανής τού αυτοκινήτου 
κάτω και περνάει τή θύρα τού βά

θους ό σωφέρ)
Σ ω φ έρ .— "Ετοιμο τό αυτοκίνητο, 

Κύριε ....
Μάρκος.— (ήσυχα) Πάμε, Στελλιο. 

Στο Λουκιανό πού .έχει άνασηκώσει 
το παραπέτασμα και στέκει σ' ολον 
αυτό τό διάστημα στο βάθος αμίλη
τος) Λουκιανέ, περιποιήσου την (πριν 
βγή άπό τό βάθος) Μέ συγχωριΧς τώ
ρα; (βγαίνει μέ τον Καράλη)·—> 

Λουκιανός*—(βυθισμένος εις σκέ
ψεις μέ τά παίζοντα μέ τά χείλη του: 
κυττώντας την Λου’ί'ζαν μια στιγμή,
κουνώντας τό κεφάλι) Στο καλό!.....

κ. ΆνΟιά·—(βλέποντας τήν Λου· 
*ί'ζα Κόρη μου Λον'ί ζα/

Λουκιανός.— ΊΙσνχάστε, Κυρία. Τα· 
ραγμένη είναι #ά συνέλϋη,
(ακούεται τ’ αυτοκίνητο πού ξεκινά 
καί ξεμακρύνει)

Λου'ί'ζ*.— (συνερχόμενη) Πουν* δ
Μάρκος: Μητέρα! Εφυγε: εφυ;·ε;

κ.Ά νδιά,—(μέ τό χέρι στο  μέτω
πο, έν ώ ή Λου’ί^α έρχεται καί πέφ
τει κλαίονιας στον ώμο της) Έ φ υ 
γε—

Λουκιανός.— Βλέπετε, Κυρία \μον, 
στες Ιρωτικές ιστορίες δεν πληρώνουν 
μόνον οί ένοχοι, Περισσότερον πληρώ
νουν οί άάώοι που βρίσκονται σιμμά στους 
ένοχους.'Ισως γιατί έπιτρέπουν καί <3έν 
προλαμβάνουν τες κακές αυτές Ιστορίες..., 
Αυτός δμως δίκαια εφνγε .......

Ή  αυλαία πέφτει,"έν φ ή Λου’ί’ζα, 
είναι στηριγμένη στον ώμο τής μητέ
ρας της καί κλαίει)
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At διάφοροι οργανώσεις αί άσχολούμε- 
ναι μέ την προστασίαν τής Μητρός και τοϋ 
παιδιού, άπεφάσισαν δπως συγκαλέσουν το 
πρώτον συνέδριον άπό αντιπροσώπους 
τού έξω καί έσω Ελληνισμού εις Αθήνας.

Έθεώρησαν δέ τό έτος τούτο κατάλλη
λον όιόιι επί τη ευκαιρία τού εορτασμού 
τής έκατονταετηρίδος τής άνεξαρτηαίας κα 
τα τό οποίον δλος ό Ελληνικός κόσμος 
προετοιμάζεται νά έπιδείξη δ,τι μέχρι σή
μερον έπετέλεσε, θά ήτο λυπηρόν εάν ή 
κοινωνία δέν άντελαμβάνετο, οτι διά νά όρ 
θωθή τό έργον πού μάς άφησαν οί Πρόγο
νοί μας, θά έπρεπε νά φροντίσωμεν πρώ
τα πρώτα διά τήν μητέρα καί τά τέκνα 
της. Καί διά τσύτο ή Έλληνίς μητέρα ή ό
ποια έλαβε μέρος είς τήν πάλην εκείνην π 
όποία έγέννησε καί έμόρφωσεν ήμάς, εκεί
νη ή όποία σήμερον σφυρηλατεί τήν αύρι- 
ον, καί τό παιδί της πού καλείται νά γίνη 
ό πατέρας καί ή μητέρα τής αύριον, υπήρ
ξε τό άντικείμενον τού συνεδρίου.

Είς τό συνέδριον τούτο έλαβον μέρος 
πλεΐστοι ύγιειονολόγοι Ιατροί, παιδαγω
γοί, κοινωνυγόγοι, ώς αντιπρόσωποι διαφό 
ρων φιλανθρωπικών οργανώσεων, οί Δή
μαρχοι διαφόρων Δήμων. Τήν "Ηπειρον ευ
τυχώς πολύ έπαξίως άντιπροπώπευσεν ό κ. 
Ευάγγελος Παπάς υγειονομικός επιθεωρη
τής Σχολείων, καί ή Κυρία Ελευθερία Γκά 
νιου τέως Πρόεδρος τού Πατριωτικού ίδρύ 
ματος Ίωαννίνων.

α/) ήμέρα. Πρώτη τόν λόγον έλαβεν ή 
κ. Α. Κατσήγρα μέ θέμα (είσήγησιν) πώς 
θά πρ *λάβωμεν τήν ανάγκην τής περιθάλ- 
ψεως τού παιδιού. ΤΙ είμπορεϊ νά κάμη σή
μερα ή οικογένεια διά τό παιδί καί τι όχι; 
Είτα ή κ. Παπαφράγκου παιδαγωγού τού 
Πανεπιστημίου τής Ζυρίχης, μέ θέμα πώς 
θά βοηθήσωμεν τήν οικογένειαν.

β/) ήμέρα. Προστασία τού βρέφους, μέ
χρι δύο έτών άπό υγιεινής άπόψεως ύπό 
τού παιδιάτρου Σ. Βέρα. Προστασία νηπί
ου άπό 2—6 έτών, άπό υγιεινής άπόψεως 
ύπό Ν. Σπυροπούλου ύφηγητού παιδιατρι
κής. Προστασία προσχολικής ήλικίας, μέ
χρι έξ έτών, άπό άπόψεως κοινωνικής προ
νοίας ύπό Κ. Στυλιανοπούλου παιδαγωγού.

γ/) ήμέρα. Προστασία Σχολικής ήλικίας 
άπό 6—12 έτών άπό υγιεινής άπόψεως|| ύπό 
Σ. Λαμπαδαρϋου παιδιάτρου, καί Δυευθυν 
ϊθύ Σχολικής ύγΐΡ/tvfjfi Παιδβί·

ας.
Ιΐροστασία μητρός καί παιδιού άπό κοι

νωνιολογικής άπόψεως, καί τι μέτρα ®6έον 
νά ληφθώσιν, ίδίφ διά τήν ύπαιθρον .̂χώ
ραν, ήτις στερείται φιλανθρωπικών όργανώ 
σεων ύπό Εύαγγέλλου Παπά υγειονομικού 
Σχ. έπιθεωρητοΰ Ηπείρου. Προστασία 
Σχολικής ήλικίας 6—12 έτών άπό άπόψε
ως κοινωνικής προνοίας καί εκπαιδευτι
κής ύπό Κ. Παπαδημητρίου παιδαγωγού δι 
δάκτορος.—

δ/) ήμερα. Προστασία εφηβικής ήλικίας 
12—18 έτών άπό υγιεινής άπόψεως· ύπό 
Π. Μητροπούλου^Λαιδιάτρου.

Προστασία εφηβικής ήλικίας 12—18 έτών 
άπό κοινωνικής προνοίας καί εκπαιδευτι
κής ύπσ Γ. Παλαιολόγου παιδαγωγού, 
Είσήγησις επί θέματος συνεκπαιδεύσεως ύ
πό Μ. Άμαράντου Δρ. παιδαγωγού, μέ
λους τού Έκπαιδ. καί Γνωμοδ. Συμβουλίου·

Προστασία έργαζομένων παιδιών ύπό τής 
κ. Μ. Σβώλου.

ε/) ήμέρα. Προστασία ανωμάλων παιδι
ών άπό υγιεινής άπόψεως ύπό Σ. Διαμαν- 
τοπούλου παιδιάτρου. Προστασία ανωμά
λων παιδιών άπό κοινωνικής άπόψεως ύπό 
τού κ. Θ. Θεοδωρακοπούλου διευθυντού 
τών φυλακών Άβέρωφ.

Επαγγελματικός προσανατολισμός ύπό 
Σακελλαροπούλλου παιδαγωγού.

στ/) ήμέρα. Αποδοχή προτάσεων επι
τροπών.

Δι' έκάστην συνεδρίασιν έξελέγεται ειδι
κή επιτροπή ήτις μετά συζήτησιν επί τών · 
λεχΘέντων θεμάτων θά ύποβάλλη τό πόρι
σμα είς τά ειδικά υπουργεία.

Τό συνέδριον δια τά ολως πρωτοφανή 
καί έπείγοντα ζητήματα άτινα συνεζήτησεν, 
έπροκάλεσεν δλως εξαιρετικόν φαινόμενον, 
καί ή αίθουσα τού Παρνασού,ένθα έλαβονχώ 
ραν αί συζητήσεις, ήτο καθημερινώς πλήρης 
διανοουμένων ανθρώπων, οϊτινες μετ’ ένδι 
αφέροντος, παρηκολούθουν τάς εισηγήσεις.

"Ολως ιδιαιτέρως ήμείς οί Ήπειρώται εΐ- 
μεθα ένθουσιασμένοι διά τήν άξιοπρεπή 
άπό πάσης άπόψεως αντιπροσωπείαν τής 
Ηπείρου διά τό λεπτόν θέμα δπερ έχειρί- 
σθη ό κ. Ευάγγελος Παπάς μετά πάσης 
σαφηνείας καί λΡϊΓϊότητος.

Α θήνα—Όκτοιβριος,
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΤΑΣ

Κατά τό δεύτερον δεκαήμερον τοΰ μηνός ’Οκτωβρίου, ή πόλις των Ίωαννίνων 
προέπεμπεν είς την τελευταίαν του κατοικίαν τον άρχαιότερον των καθηγητών τής 
Ζωσιμαίας Σχολής, τόν Ίωάννην Κανάταν, ε;ς τον όποιον ώφείλουν την διαπαιδα- 
γύγησίν των,καί τά θεμέλια τών γνώσεων των, ολόκληροι τής ’Ηπείρου γενεαί!.

•Ο άείμνηστος 'Ιωάννης Κανάτας έγεννήθη εν Κωνσταντινοπόλει κατά τό έτος 
1863. Τήν γυμνασιακήν του μόρφωσιν διήνυσεν είς τήν Ζωσιμαίαν Σχολήν ύπό 
τούς σοφωτάτους των χρόνων εκείνων καθηγητάς, μεθ’ ό έφοίτησεν εις την έν *Αθή- 
ναις φιλοσοφικήν σχολήν τοΰ ’Εθνικού Πανεπιστημίου, καί διωρίσθη καθηγητής τού 
Γυμνασίου τής Γεραράς Ζωσιμαίας Σχολής» όπου εδίδαξεν έπέκεινα των 35 ετών.

*Η μετά τόν απελευθερωτικόν αγώνα τού 1912 έκπαιδευτική άφομοίωσις έτοποθέτη 
σεν αυτόν είς τά 'Ελληνικά σχολεία της Ζωσιμαίας, ένθα ηργάσθη μέχρι τοΰ 1925, 
όπότε παθών έν τη υπηρεσία, άπεσύρθη έ$ αυτής. Ό  άοκνος ζήλος του, ή παροιμιώ- 
δης έπιμέλειά του, προς έκτέλεσιν των καθηκόντων του, δΓ ήν είχον διακριθη άπαν 
τες οί παλαιοί τής Ζωσιμαίας καδηγηταί, ϊνα καταστήσωσι ταύτην φάρον τηλαυγή, 
έ$ ής έζεχύνοντο τά ' Ε λ λ η ν ι κ ά  Γ ρ ά μ μ α τ α ,  καί ή 'Ελληνική παιδεία, 
πανταχοϋ τοΰ υποδούλου 'Ελληνισμού, ή φιλοτιμία του, ή αγάπη πρός το εργοντου, 
οί μηλίχιοι τρόποι του, ό ευθύς χαρακτήρ του, καί ή Επιμελημένη ανατροφή του, 
έκίνησαν τήν αγάπην καί τήν έκτίμησιν όλοκρηρου τής κοινωνίας τών Ίωαννιτών.

"Οσοι άπό τεσσαρακονταετίας δίηλσον των έδωλίων της Ζωσιμαίας είς αύτόν ό- 
φ*ίλουν τάς βάσεις τής παραιτέρω μορφώσεώς των.
►__Τοιοΰτος ήτο ό ε«ς Κύριον άποδημησας παλαιός τής γεραράς Ζωσιμαίας Καθηγη
τής ’ Ι ω ά ν ν η ς  Κ α ν ά τ α ς .  Δι’ ό και ή πόλις δικαίως έτίμησεν αυτόν 
καί σύμπαν τό καθηγητικόν σώμα απάντων των σχολείων τής πόλεως παρηκόλούθη- 
σε τήν κηδείαν του καί κατετέθεσε επί της σοροΰ αύτοΰ τον όφειλόμενον τής ευ
γνωμοσύνης στέφανον πρός τόν έπί 35 όλόκληρα έτη προσενεγκόντα τάς υπηρεσίας 
αύτοΰ υπέρ της έκπαιδεύσεως, έν τη γεραρφ Ζωσιμαία, αλλά καί τήν υγείαν αύτοΰ 
είς τόν βωμόν τοΰ καθήκοντος. Ή « ' Ε λ λ ο π ί α » οί διευθυνταί τής οποίας, ως 
καί τόσοι άλλοι πολλά είς τόν έκλιπόντα καθηγητήν όφείλουσι, άληστον θά διατη 
ρήση τήν μνήμην αύτοΰ, καί άποδίδουσα τόν ύστατον χαιρετισμόν πρός τήν ψυχήν 
^ύτβύ εύχεχαι> γνα πάντες οί νέοι συνάδελφοί του μιμώνται καί τάς όμολωγουμένας 
άρετάς τών παλαιμάχων τής 'Ελληνικής παιδείας σκαπανέων.
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ΜΙΑ: ΠΟΛΥ ΑΠΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ,
Ή ταν «πάψε πωφυγες για πάντα αγαπημένη 
ΓΙουδα τις γέρικες ιτιές τό δοόμο σου να κλείνουν,
Ή ταν απόψε πω φυγές.... Με την καρδιά θλιμμένη 
τάγαπημένα βήματα άκουγα άργά να σβυνουν.,.,

2 9 εΤ/α αγαπήσει—νάξερες—οσο ποτέ καμμιά.,..
Και συ τη φλόγα μο.υ έννοιωσες—τό ξέρω τη μεγάλη!.,. 

Μά ήταν κι* οι.δυό μας οί καρδιές περήφανες κι ή μια 
Δέ δάλεγε τό μυστικό, τό φλογερό στην άλλη.

Τά χέρια έδώσαμε σαν δυο φίλοι παλιοί, πιστοί?**..
Μά. για την τόση αγάπη, μας την άμοιρη χαρά μου 
Λέξη δέν είπαμε ούτε μιά.... Ώ ς τη στερνή στιγμή 
τό χέρι σου δέν έτρεμε, δέ λύγισε ή ματιά μου.

Κι* ήρθε τό βράδυ π<υφευγες κι5 Έ συ καί τ* όνειρό μας, 
Κι* ήταν ό πόνος, μου πλατύς, θάνέβαιγε ώς τ* αστέρια.... 
Βουβοί κι* οι δυό,. υπερήφανοι, κλειστοί στον εαυτό μας, 
την ευτυχία άφήναμε νά φυγή άπό τά χέρια...,

(W80) 2 . Μ;

I

(* Τό άνωτέρω ποίημα ώς καί είς τά προηγούμενα τεύχη δημοσιευθέντα μέ τά άρχικά 
Σ/ Μ. άνήκουν είς τόν πολύκλαυστον Σπύρβν Μπάρκαν, πού άπέθανε την 26ην ’Οκ
τωβρίου 1930, κατόπιν προσβολής .υπό οξείας αδυσώπητου νόσου.

*0 Σπόρος Μπάρκας ήτο έξαιρετική διάνοια. Χάρις είς τήν Ιδιοφυίαν του έν τοΐς Μα
θηματικούς κατοίρθωσε μόλις εις ηλικίαν 20 έτών νά γίνη « m em bre titulaire » 
τής Γαλλικής Αστρονομικής Εταιρείας, καθώς καί τής κατά τό 1928 έν Έλλλδι συστα- 
θείσης τοιαύτης. Εκτός τής ιδιαιτέρας κλίσεως είς τήν 'Αστρονομίαν, βαθύτατα έσπού- 
ζε τήν Μηχανικήν, διατρέχων τό 3ον έτος τού Πολυτεχνείου. Ή  πρακτική Επιστήμη 'δέν 
τόν παρεκώλυε καθόλου ν’ άσχολήται καί είς τήν λογοτεχνίαν, τά δε ποιήματά του έδει- 
ναν μίαν πλουσίαν ποιητικήν φλέβα (πρώτος ό όποιος τά είξευρε καί τά έδημοσίευσεν 
είς τήν «'Ήπειρον» ήτο ό Πελλερέν). Γενικώς ό Σπόρος Μπάρκας, δέν είναι υπερβολή άν 
είπη κανείς, ότι ήτο enfant <1u genio. Ή  «Έλλοπία», τής οποίας ό μεταστάς ήτο πε 
φιλημένος συνεργάτης, έκ τών πρώτων, πού ύπεβοήθησαν τήν ΐδρυσίν της προσέτι δέ φέ 
λος πολύτιμος καί αδελφικός, χύνει θερμόν δάκρυ επί τού νωπού του τάφου, είς δέ τήν 
νίκ©γένειάν του διαβιβάζει τά θερμά της συλλυπητήρια).
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«Νεοελληνική λογονεχνία»
ΗΛΙΑ Π. ΒΟΥΤΙΕΡΙΔΗ

Ε5* Ο κ. *Ηλ. Βουτιερίδης^'έλαβε ένα μικρό 
βιβλίο, όπου κάμει μιά σύντομη σκιαγρά- 
φησι τής Νεοελληνικής λογοτεχνίας, άρχί- 
ζοντας άπό τό 10)ο καί 11)ο αίώνα μ. χ. 
καί φθάνοντας είς τές ημέρες μας.

Γιά τα επίμεμπτα μέρη κάθε κριτικής 
εργασίας τού κ. Βουτιερίδη δέν είναι καν 
άξιο νά γίνεται λόγος καί νά παοαβλέπηται 
ή ούσία, γιατί δ κ. Βουτιερίδης είναι δ μό
νος ίσως, πού άνέλαβε Λφ,γνωρίση πλατή 
τέρα στους ξένους την 'Ι^ορία  τής Νεοελ
ληνικής λογοτεχνίας (βλ, Αον Τόμον καί 
βον τόμον α*. τεύχος) καί κατάφερε έτσι 
ν' 'άποφεύγιονται ή τρομερές παρεξηγήσεις 
άπό ξένους φιλέλληνας μεν καί’φιλοτίμους, 
άλλα οί όποιοι μην έχοντας άλλο πρόσφορο 
μέσο, άναγκάζονται νά γράφουν κριτικές 
γιά τή Νεοελληνική λογοτεχνία, στηριζό- 
μενοι πότε σ’ ελεεινές ηθογραφίες, πού έ- 
τυχε γιά τδν έ'να ή τόν άλλο λόγο νά με- 
ταφρασθοΰν σέ ξένη γλωσσά καί πότε στα 
τελευταία φύλλα των μεγαλύτερων Α θη
ναϊκών π?σι.οδικών, πού βγαίνουν σχεδόν 
πάντα ^μέ τακτική συνεργασία ώρισμένου 
έκ riiv προτέρων κύκλου συνεργατών. Δέ 
Οά 9 ν ιμ .ε , λοιπόν κανένα λόγον γιά τό έ- 
πίμεμπτο αύτό σηιιεϊο τοΰ βιβλίου τού κ. 
Βουτιερίδη, εάν δέν έβλέπαμε τό άτοπο, 
πού θά δημιουργηθή, έφ' όσον ή μελέτη 
αύτή θά μπή μεταφρασμένη στα γερμανι
κά στό ξεχωριστό τεύχος, πού έβγαλε ή 
P ra te r  Ρ rosso, θέλοντας νά παρουσίαση 
τά Βαλκανικά κράτη^με δλ« τά φανερώμα
τα τής ζωής του.Γι’ αύτό έχουμε τήν ιδέα, 
πώς έπρεπε στό γενικό αύτό Ιστορικό έξέ 
τασμα νά δίνη μιά καλύτερη εικόνα στους 
ξένους. ’Απόλυτο δίκιιο έχει ό κ. Ρόδάς, 
πού σημειώνει στό «’Ελεύθερον Βήμα» τήν 
παράλειψι τού Τραυλαντώνη* τοΰ Σκίπη 
καί μερικών άλλων ακόμη, πού αντιπροσω
πεύουν πολύ καλύτερα άπό μερικούς άλ
λους μιά όλόκληρη εποχή τού τόπου των. 
Κι* δσο γιά την παράλειφ». αύτή εύρύτερο 
λόγο έκανε δ κ. Ρόδάς. ’Ημείς όμως έχουμε 
νά παρατηρήσουμε καί κάτι άλλο: "Αν δι- 
ατρεξη κανείς άπό τήν πρώτη ώς τήν τε
λευταία σελίδα όλόκληρο τό βιβλίο, δέ θά 
βρίί πουθενά τή λέξι ((χρονογράφημα»* μο
νάχα δταν μιλάη γιά τό Νιρβάνα, τον λέει 
«χρονογράφο στές εφημερίδες» έτσι συμπλη 
ρωματικά καί μέ συγκατάβαοι, (κι* άς τ* ά- 
νύψωσβ σέ λογοτεχνικό είδος καί άς τόν λέ

η δ Παλαμάς «λαμπρό τής γύρω ζωής ζω
γράφο» κι* άς μπήκε ίσως άπ* αύτό καί μό 
νο^στήν" Ακαδημία.) Δέν έχουμε τήν άξί- 
ωσι ν* άναγνωριθσή τό χρονογράφημα ώς 
λογοτεχνικόν είδος, δπως ημείς τό φαντα
ζόμαστε, γιατί τότε έπρεπε νά μπουν μο
ναδικοί αντιπρόσωποι πρώτα ό Νιρβάνας 
κι* ύστερα ό Πελλερέν, πού κατώρθωοαν 
άληθινά νά φθάσουν σέ μιά «κλειστή φόρ
μα» πραγματικού χρονογραφήματος. "Ας τό 
πάρουμε όμως σά μέσον, μέ τή βοήθεια 
τοΰ οποίου ρελανσαρίστηκαν στήν Ελλάδα 
ή ξένες ιδέες, μέ τό δροσερό διάλογο, τή 
χαριτωμένη άφήγησι καί τή λεπτή παρατή- 
ρησι, Κι’ ώς τέτοιο δέν έπρεπε νά διαφυγή 
τήν προσοχή ένός κριτικού, όπως ό κ. Βου 
τιερίδης.

E rrata
Σελ. 74. *Ανάγν. Πανδαμάτωρ, άντί Παν 

δαμήτωρ.
Σελ. 80. (Ανάγν· Ποιοτικήν "άντί ποιητι

κήν.

\ Λ \ Π \ 0 Γ ΐη Φ !\
Κ ο ν  Ά  λ έ ξ. Μ υ λ  ω ν ά ν .  / Α θ ή 

ν α ς .  Επιστολή καί συνδραμή έληφθη- 
σαν. Ε ύ χ α ρ ι σ τ ο ύ μ  ε ν .  Άναμένομεν 
συνεργασίαν,

Κ ο ν  Β α σ ι λ .  Μ ε λ ά ν .  'Αθήνας. 
Επιστολή καί συνδρομή έλήφθησαν. ’ Ε ύ- 
χ α ρ ι σ τ ο ΰ μ ε ν .  Διά τό ζήτημα τών 
στοιχείων φροντίζομεν, νά καλλιτερεύσω- 
μεν, όσον τό δυνατόν τήε έκδοσιν τοΰ περί 
οδικού, καί έλπίζομεν νά τό έπιτύχωμεν.

Κ ο ν  Ν ι κ ο λ .  Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ν
’Α θ ή ν α ς .  Επιστολή καί συνδρομή 

έλήφθησαν. Ε ύ χ α ρ ι σ τ ο ΰ μ ε ν  .Τ ά  
πολύ κολακευτικά λόγια σας μάς καθυπο 
χρεώνουν.

Κ ο ν  Γ ε ω ρ ,  Κ α λ υ δ ό π ο υ
λ ο ν . Χανιά. 'Επιστολή καί συνδρομή 
έλήφθησαν.Ε ύ χ α ρ ι σ τ ο ύ μ ε  ν ,Άνα 
μένομεν πραγματείαν διά προσεΧές τεύχος.

Κ ο ν Ν .  Γ . Δ ό σ ι ο ν .  Π α ρ ί σ ι .  Ί  
στορικόν χρονογράφημα, καί ιστορικόν !Γπε- 
ρί "Αρτης αρθρον έλήφθησαν. Θά δημοσι- 
ευθούν, προσεχώς.

Κ ο ν  Σ τ ο ύ π η ν .  Κ έ ρ κ υ ρ α ν .  
Επιστολή καί συνδρομή έλήφθησαν. * Η- 
γ ν ώ μ η  σ α ς ό p θ ή . Είς τά προσε
χή φύλλα τής Έλλοπίιχς θά άφιερώσωμεν 
περισσότερός σελίδας δ ι  α τ ά  ' Η π ε ι 
ρ ω τ ι κ ά  έν γ έ ν ε ι  ζ η τ ή μ α τ α .

Η «ΕΑΑΟΠΙΑ»
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Έκτελούμεν «πάσας τάς ςρωτογραφικας εργασίας μετ’ έπιμελείας. Μεγε6ύνσ·ις είς 
δλους τούς χρωματισμούς καί μεγέβη.Έζυπηρετούμεν προβύμως τούς ίρασιτέχνας·

ΤΜΗΜΑ Η9ΛΗΣΕ9Σ ΦΒΤδΤΡΑΦΙΙΒβ EIMV

Διαβέτομεν τάς καλλιτέ 
τέρας φωτογρ. μηχανάς 
τού Γερμανικού οίκου
“O RIO N ,, *<*1 ^  άου-
ναγώνιστα είς τε την π®1
ότητα καί τιμήν φίλμς 
χαουφ.
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